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1.

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Roland Gustbée (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den 18 september 2017.

2.

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 7 september 2017.

3.

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör

4.

Informationsärende - Lägesrapport för projekt
Oberoende av inhyrd personal i vården 16RK2368
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
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Regionstyrelsen har uppdragit åt regiondirektören att kvartalsvis lämna en
lägesrapport över det gemensamma SKL-projektet "Oberoende av hyrpersonal
inom vården". Vid sammanträdet lämnas en muntlig lägesrapport över projektet.
Föredragande

Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvården


5.

Beslutsunderlag
§230 RSAU Informationsärende - Oberoende av inhyrd personal i vården, gemensamt projekt
med SKL
Förslag till beslut - Oberoende av hyrpersonal inom vården lägesrapport
Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan
17RK1321
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan.
Sammanfattning
En rekryteringsprognos för den närmaste tioårsperioden med tillhörande
handlingsplan har arbetats fram.
Rekryteringsprognosen visar en rad nyckeltal avseende antal tillsvidareanställda,
åldersstruktur, kommande pensionsavgångar och personalomsättning, dels på
totalnivå för Region Kronoberg i sin helhet, dels per personalgrupp och
yrkeskategori.
Rekryteringsprognosen är till för att synliggöra och tydliggöra
rekryteringsförutsättningarna och relevanta nyckeltal, för att underlätta
identifieringen av relevanta målgrupper för våra marknadsföringsinsatser och
konkretisera åtgärdsbehovet av ytterligare insatser i syfte att underlätta
kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.
Kompetensförsörjningsplanen inleds med rekryteringsprognos och analys av
respektive personalgrupp och avslutas med en handlingsplan med
målgruppsanalys. I bilaga 1 återfinns sammanställning över antalet
utbildningsplatser i ett urval av för Region Kronoberg centrala utbildningar. I
bilaga 2 återfinns definitioner av nyckeltal.
Rekryteringsprognosen visar att de främsta bristgrupperna är och kommer att
vara Specialist- och överläkare, Sjuksköterska grund, Sjuksköterska specialist och
Medicinska sekreterare. På sikt befaras också en brist på grupperna Kock och
Undersköterska/skötare.
Föredragande
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Caroline Palmqvist, HR-direktör




6.

Beslutsunderlag
§235 RSAU Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan
§39 RSPU Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan
Förslag till beslut - Rekryteringsprognos 2017-2026
Rekryteringsprognos 2017-2026
Heltid 17RK1595
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 2018-01-01 ska grundprincipen vara att alla nya
tillsvidareanställningar i Region Kronoberg ska vara på heltid,
att avsteg från denna princip ska kunna ske enligt överenskommelse på den
sökandes initiativ,
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga
organisationer inför genomförande,
att bereda förslag till handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar
heltid ska öka tillsammans med samtliga fackliga organisationer samt
att uppdraget löpande återrapporteras till regionstyrelsens personalutskott.
Sammanfattning
Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid
är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till
ett mer jämställt samhälle.
I samtliga centrala löneavtal som tecknades under 2017 står det att arbetsgivaren
bör verka för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta
heltid och att anställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning. Utöver
detta kom Kommunalarbetarförbundet och SKL överens om att
tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att
redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla
arbetsgivare ska ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för
det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31. Planen ska
utarbetas tillsammans med lokala företrädare för Kommunalarbetarförbundet.



Beslutsunderlag
§243 RSAU Heltid
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7.

Förslag till beslut - Heltid
§41 RSPU Heltid
Beslutsunderlag: Heltid
Informationsärende - Barnens bästa i Kronoberg
17RK153
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Information om arbetet inom det länsövergripande projektet Barnens bästa i
Kronoberg redovisas.
Föredragande

Lars Uddbäck, utvecklingsledare folkhälsa och social utveckling

8.

Beslutsunderlag
§231 RSAU Informationsärende - Barnens bästa i Kronoberg
Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 verksamhetsplaner och driftbudgetram 17RK1117
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i
uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram
för underliggande driftsnivå, i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 81/17 att regionstyrelsen ger hälso- och
sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden
och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Regionstyrelsen föreslås uppdra åt nämnderna och Grimslövs folkhögskola att
fastställa verksamhetsplan och fastställa driftbudgetram för underliggande
driftsnivå, i enlighet med bilagda anvisningar.
Beslutsunderlag
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9.

§232 RSAU Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 - verksamhetsplaner och driftbudget
Förslag till beslut - Verksamhetsplaner och driftbudgetram - nämnder och styrelser.
Verksamhetsplan och driftbudgetram - uppdrag till nämnder och styrelse, tjänsteskrivelse
§81 RF Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet
som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och
delägda bolagen under 2016 17RK933
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet 2016,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland
AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt ITplattform Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b §§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, heleller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i
enlighet med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn
till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det
årliga beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel
är minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett
helägt bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom
bolaget.
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Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av
Region Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland,
Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB,
Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB
under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.




















Beslutsunderlag
§233 RSAU Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som har bedrivits i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen under 2016
Förslag till beslut - Regionstyrelsens årliga beslut om verksamheten i de av Region Kronoberg heloch delägda bolagen under 2016
Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet under
2016, tjänsteskrivelse.
Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse.
Destination Småland: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit
under föregående år 2016
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Kulturparken Småland: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen , som bolag bedrivit
under föregående år (2016)
Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Växjö Småland Airport AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år (2016)
Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s verksamhet under år 2016,
tjänsteskrivelse
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som
bolag bedrivit under föregående år(2016)
Granskning av ALMI Företagspartner Kronoberg AB:s verksamhet under år 2016,
tjänsteskrivelse
Almi Företagspartner Kronoberg AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som
bolaget bedrivit under föregående år(2016)
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse.
Företagsfabriken i Kronoberg AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år (2016)
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under år 2016,
tjänsteskrivelse
IT-plattform Småland & Öland AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som
bolag bedrivit under föregående år (2016)
Granskning av Ryssbygymnasiet AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
RyssbyGymnasiet: Uppföljning av verksamhet enligt verksamhet enligt kommunallagen, som
bolag bedrivit under 2016.
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10.

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs
hel- och delägda bolag år 2016 17RK932
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2016.
Sammanfattning
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2016 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3
procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag är baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens
utförande år 2016. Uppföljningen påvisar inga större brister i den interna
kontrollen.














11.

Beslutsunderlag
§234 RSAU Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2016
Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2016
Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016,
tjänsteskrivelse
Destination Småland: Rapportering av internkontrollens utförande 2016
Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för RyssbyGymnasiet
Uppföljning av intern kontrollplan 2016- innehåll för RyssbyGymnasiet
Redogörelse för den interna kontrollen 2016 för Kulturparken Småland AB
Redogörelse för Intern kontrollplan 2016 för Kulturparken Småland AB
Redogörelse för internkontrollens utförande år 2016 i Växjö Småland Airport AB
Redogörelse av internkontrollens utförande år 2016 i AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Redogörelse för internkontrollens utförande år 2016 i Almi Företagspartner Kronoberg AB
Redogörelseav internkontrollens utförande år 2016 i Företagsfabriken i Kronoberg AB
Redogörelse av internkontrollens utförande år 2016 i IT-plattform Småland & Öland AB
Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
15RK2014
Utskriftsdatum: 2017-09-07

Page 9 of 899

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-09-07

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2016.
Sammanfattning
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett
mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av
partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en
skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för
det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från
föregående år (avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts
till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i
så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och
resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare
som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning
och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid
utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderata
samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har
inkommit med redovisningar av partistöd 2016. Redovisningarna har inkommit i
föreskriven tid och uppfyller formkraven.












Beslutsunderlag
§236 RSAU Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016
Centerpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd
Kristdemokraterna, Kronobergs redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Liberalerna redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Miljöpartiet de gröna i Kronobergs läns redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Moderaternas redovisning av erhållet lokalt partistöd
Socialdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Kallelse och handlingar distriktskongressen 2017-03-18, bilaga till Socialdemokraternas
redovisning
Sverigedemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Vänsterpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd
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12.

Partistöd 2018 17RK1597
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet
utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som
fastställdes av regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett
mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av regeringen till 45 500 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har
lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.




13.

Beslutsunderlag
§237 RSAU Partistöd 2018
Förslag till beslut - Partistöd 2018
Partistöd 2018, tjänsteskrivelse
Valkretsindelning i val till regionfullmäktige 2018
16RK1433
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018.
att överlämna regionfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för
fastställande.
Sammanfattning
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Regionstyrelsen har vid sammanträde den 21 mars 2017 beslutat att förorda
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt
att tillfråga länets kommuner i ärendet. Beslut om indelning i valkretsar ska fattas
av regionfullmäktige senast den 31 oktober året före valår.
Markaryds kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun,
Lessebo kommun, Alvesta kommun har tillstyrkt alt. inget att erinra mot
regionstyrelsens förslag. Ljungby kommun förordar att Kronobergs län utgörs av
två valkretsar. Älmhults kommun har ej inkommit med synpunkter



14.

Beslutsunderlag
§238 RSAU Valkretsindelning i val till regionfullmäktige 2018
Förslag till beslut - Indelning av valkretsar
Beslut om indelning i valkretsar, tjänsteskrivelse
Digital utomlänsfakturering 17RK1622
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fakturaunderlag avseende utförd vård av patient tillhörande annat
landsting/region kan lämnas ut och sändas genom Ineras tjänst för
utomlänsfakturering,
att utlämnandet ska ske med stöd av schablonmässig menprövning samt
principer som fastställts i Ineras regelverk,
att uppdra åt Inera i rollen som personuppgiftsbiträde att verkställa beslut om
utlämnande till angiven mottagare, samt
att fastställa Ineras regelverk för digital utomlänsfakturering.
Sammanfattning
Behov av att landsting och regioner effektivt kan fakturera varandra för utförd
vård av patienter som bor i annat landsting/region har uppstått. I och med det
fria vårdvalet har dessutom antalet utomlänspatienter ökat. Likaså ökar antalet
besök hos läkare på nätet snabbt och därmed antalet utomlänsfaktureringar.
Genom att hantera ett digitalt fakturaunderlag som en faktura refererar till kan
hanteringen göras effektivare och säkrare. En arbetsgrupp bestående av 7
landsting och regioner har utarbetat ett förslag till information i fakturaunderlaget
jämte en handledning. Alla landsting och regioner har vidare varit med i arbetet
genom det nätverk kring utomlänsfakturering som bildades inom SKL 2016.
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15.

Beslutsunderlag
§239 RSAU Digital utomlänsfakturering
Förslag till beslut - Digital utomlänsfakturering
Digital utomlänsfakturering, tjänsteskrivelse
Regelverk digital utomlänsfakturering v1.2
Bilaga 1 - PM Uppgiftsutlämnande vid landstingsfakturering för utomlänsvård
Bilaga 2- Förstudierapport kommunikationslösning utomregional fakturering
Bilaga 3 - Så fungerar tjänsten Utomlänsfakturering
Uppdragsspecifikation och Övriga regleringar 2018,
Vårdval Kronoberg - primärvård 17RK1181
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2018, med bilaga Ekonomisk
reglering.
Sammanfattning
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 3 969 kr i
samband med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år
2018 gjordes med 2,7 procent enligt LPIK inklusive läkemedel. När
vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den
till 4 048 kr.
Ny lagstiftning planeras för 2018 ersätta nuvarande Betalningsansvarslag.
Samverkansavtal som reglerar ansvarsfördelningen mellan aktörerna i
Kronobergs län ska till dess vara klart.
Under 2018 planerar Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via videolänk.
I Region Kronobergs budget för 2018 fastställdes att minst 75 procent av läkarna
ska vara specialist i allmänmedicin.
Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor har omarbetats.
Jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen
informeras.
Beslutsunderlag
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16.

§240 RSAU Uppdragsspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg primärvård
Uppdragsspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg - primärvård
Uppdragsspecifikation 2018 Vårdval Primärvård, tjänsteskrivelse
Bilaga 1: Ekonomisk reglering Vårdval Kronoberg primärvård 2018, tjänsteskrivelse
Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i
öppen vård, Vårdval hud – Reviderad Regelbok 2018
17RK1180
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2018 med ekonomiska regleringar, för specialiserad
hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning
för 2018 görs med 2,7 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2018 är 20,6 mnkr. Denna ram
exklusive budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare,
tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till
utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2018 är 17,1 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom
Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra
produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär
att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en
standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Ett nytt tilläggsuppdrag medicinska bad kombinerat med ljusbehandling har
tillkommit.





Beslutsunderlag
§241 RSAU Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud –
Reviderad Regelbok 2018
Vårdval Kronoberg - Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud - Reviderad
Regelbok 2018.
Specialiserad hudsjukvård i öppen vård - Regelbok 2018
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17.

Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till
regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen 17RK1515
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt kulturnämnden att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet
i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
Sammanfattning
Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen. I
Region Kronoberg är det kulturnämnden som ansvarar för administration och
fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med den statliga
förordningen 2010:2012. Av reglementet för kulturnämnden framgår att
statsbidraget ska fördelas i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
Anvisningarna som beskrivs i beslutsunderlaget föreslås gälla från 2018 och tills
vidare.




18.

Beslutsunderlag
§242 RSAU Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen
Förslag till beslut - Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet
inom kultursamverkansmodellen
Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen, tjänsteskrivelse
Bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg
AB 17RK44
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag, Almi Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget ALMI
Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till ny bolagsordning.
För att säkerställa att bolaget uppfyller ABL (aktiebolagslagen) har en grundlig
översyn genomförts inför den nya samverkansperioden med förslag till
förändringar och kompletteringar. Bolagsordningen har bland annat anpassats
efter ny bestämmelse om vinstutdelning, vilket innebär att någon vinstutdelning
ej ska ske.
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Förslaget har kompletterats med reglering om förköp då det finns fler ägare i
bolaget och förköp inte regleras i andra avtal eller överenskommelser.
Förändringar enligt ABL har även gjorts gällande firmateckning, öppnande av
bolagsstämma samt ärende på stämman. Anpassningar har även gjorts till följd av
förändringar i kommunallagen sedan föregående bolagsordning upprättades,
föremålet för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen och lyder:
”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens
näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar
tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet
med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och
finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed
hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Bolaget ska ej
bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.
Föreslås också i bolagsordningen att antalet ledamöter ändras från 6 till 4 – 6
ledamöter för att förhindra att styrelsen inte blir beslutsför om någon ledamot
avgår under sin mandatperiod.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2018.






19.

Beslutsunderlag
§244 RSAU Bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB
§84 RUN Bolagsordning avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Förslag till beslut Bolagsordning Almi Företagspartner Kronobergs län AB
Tjänsteskrivelse om översyn av bolagsordning
Reviderad bolagsordning 2017
Bolagsordning Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs
län 2018 17RK44
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner
Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid
ägarsamråd presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning).
Förändringarna i direktivet är av marginell karaktär och påverkar inte
verksamheten i det regionala bolaget. Tidigare regional prioritering från Region
Kronoberg kvarstår, vilken avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som t
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ex små branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och
företag inom de kulturella och kreativa näringarna.
Det finns behov av utveckling och modernisering av ALMI, inte minst inom
området digitalisering, varför en ny strategi har arbetats fram av moderbolaget i
samverkan med de regionala ALMI-bolagen och de regionala ägarna, för att
utveckla verksamheten både internt och för kund. Strategin träder i kraft 1 januari
2018 och innebär bland annat att företag i startfasen ingår i målgruppen och att
regionala, operativa partnerskap etableras inom nystartområdet. Samarbete mellan
de olika aktörerna inom företagsfrämjande systemet är redan etablerat i
Kronoberg.
Samverkan med ALMI Invest utökas inom ramen för ledordet ”Ett ALMI”.
Hållbarhet ska vara en central komponent i alla kundmöten och
kunderbjudanden. De nya måltalen från januari 2018 inbegriper fokus på tidiga
skeden, kvinnors företagande och företagare med utländsk bakgrund samt
hållbarhetsmål.







20.

Beslutsunderlag
§245 RSAU Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
§83 RUN Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Förslag till beslut Ägardirektiv
Sammanfattning av nya strategin gällande ägardirektiv
Måltal för regionala bolag 2018
Förslag till ägardirektiv
Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
Samverkansavtal för ALMI Företagspartner
Kronobergs län 17RK44
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB i vilket
Moderbolaget innehar 51 % av antalet aktier och ALMI Företagspartner
Kronoberg innehar 49 % av antalet aktier. ALMI Företagspartner AB har vid
ägarsamråd presenterat förslag till nytt samverkansavtal gällande perioden 1
januari 2018 – 31 december 2021. Förslaget innebär ett förtydligande av att
verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan
Parterna om ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämma.
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Avtalet förtydligar också att styrelsens ledamöter företrädesvis ska rekryteras
enligt den styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där relevant
erfarenhet från näringslivet är väsentlig. Parterna är enligt avtalet öppna för att
anpassa verksamheten vid eventuell förändring av regionindelning med möjlighet
till omförhandling om detta medför väsentliga förändringar av förutsättningarna.
Verksamheten i ALMI Företagspartner Kronobergs län utgår från ägarnas
uppdrag enligt ägaranvisningen, vilken görs i särskild ordning.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer samverkansavtal avseende ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2018.





21.

Beslutsunderlag
§246 RSAU Samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronobergs län
§85 RUN Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronobergs län
Förslag till beslut Samverkansavtal
Förslag till samverkansavtal
Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare,
Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om
Med.stud.17 17RK1519
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17,
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17
- i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den
2 maj 2017 en Huvudöverenskommelse, HÖK 17, med OFRs förbundsområde
Läkare. I förbundsområdet ingår Sveriges läkarförbund. Samtidigt träffades också
överenskommelse om avtalet Med.stud.17 som gäller medicine studerande som
vikarierar på underläkaranställning och provtjänstgörande läkare. Sveriges
kommuner och landsting.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas
styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört
kommunalförbund besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17,
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att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17
– i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.




22.

Beslutsunderlag
§247 RSAU HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt
överenskommelse om Med.stud.17
§44 RSPU Cirkulär 17:28 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.
Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund
samt överenskommelse om Med.stud.17
Förslag till beslut - HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt
överenskommelse om Med.stud.17
Beslutsunderlag - Anta HÖK Läkarförbundet cirkulär 17 28
Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder m. m. 17RK1546
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal,
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet
med det centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende Bestämmelser för traineejobb
T samt
att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer
som begär det.
Sammanfattning
Överenskommelse har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet om att
göra ändringar i avtalen avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Märket har
fastställts i avtalen utifrån förhandlingarna inom industrin och motsvarande
ändringar och tillägg som har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) har gjorts där
det har varit påkallat. Ändringarna gäller från och med den 1 maj 2017.






Beslutsunderlag
§248 RSAU Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.
m
§43 RSPU Cirkulär 17:26 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder m. m, från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pact
Förslag till beslut - Cirkulär 17:26 Överenskommelse om öndringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarkandspolitiska åtgärder m.m. från Svergies Kommuner och Landsting
Beslutsunderlag BEA T BUI T BAL T med kommunal cirkulär 17 26
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23.

Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA T) och
Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T) med
OFR:s förbundsområde Allmän kommunal
verksamhet 17RK1548
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt BAL T samt
att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer
och AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal
- BAL T - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat
överenskommelse om motsvarande ändringar och tillägg med OFRs
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, jämte i förbundsområdet
ingående organisationer, och AkademikerAlliansen, och till AkademikerAlliansen
anslutna riksorganisationer, som tidigare har överenskommits med Svenska
Kommunalarbetareförbundet i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T och, i tillämpliga delar, Bestämmelser
för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T. Ändringarna gäller
från och med den 1 april 2017.





24.

Beslutsunderlag
§249 RSAU Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
(BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T) med
OFR:s förbundsområde A
§45 RSPU Cirkulär 17:29 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning,
Förslag till beslut - Cirkulär 17:29 Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T)
Beslutsunderlag - Cirkulär 17 29 Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T) med
Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse –
HÖK 16 – med OFRs förbundsområde Hälso- och
sjukvård 17RK1549
Förslag till beslut
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Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna enats om i den överenskommelse som träffats 2017-06-08 om HÖK 16 i
lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och
Fysioterapeuterna) finns en gällande HÖK 16 tecknad 2016-12-01. Parterna
träffade den 8 juni 2017 överenskommelse om ändringar och tillägg i avtalet
innebärande HÖK 16 i lydelse fr.o.m. 2017-04-01.
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i
vissa protokollsanteckningar. De gäller fr.o.m. 1 april 2017 om inget annat särskilt
anges.





25.

Beslutsunderlag
§250 RSAU Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård
§46 RSPU Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse –HÖK 16 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Förslag till beslut - Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16
– med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges Kommuner och Landsting samt
Pacta
Beslutsunderlag - Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse –HÖK 16 –
med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges Kommuner och Landsting samt
Pacta
Ändringar och tillägg i lokala kollektivavtal enligt
överenskommelse i HÖK T 2017-04-01 17RK1550
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna enats om i HÖK T i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och
AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 200106-15. Parterna träffade den 16 juni 2017 överenskommelse om ändringar och
tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2017-04-01.
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Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i
vissa protokollsanteckningar. De gäller från och med 2017-04-01 om inget annat
särskilt anges.
En principöverenskommelse har också träffats om en försäkringslösning i AGSKL som ersätter AB § 28 mom.9.





26.

Beslutsunderlag
§251 RSAU Ändringar och tillägg i lokala kollektivavtal enligt överenskommelse i HÖK T
2017-04-01
§47 RSPU Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med
AkademikerAlliansen, från Sveriges Kommu
Förslag till beslut - Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T
med AkademikerAlliansen, från S
Beslutsunderlag - Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med
AkademikerAlliansen, SKL Pacta
Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom
primärvård och tandvård 17RK865
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet av reserv-el inom primärvård och
tandvård för redovisning på regionstyrelsens sammanträde den 19 december samt
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att införa automatstartad
reservkraft fullt inom primärvård och tandvård som kan sättas igång snabbt vid
elavbrott. Ambition att detta ska vara genomfört under innevarande
mandatperiod.
Det finns inga lagliga krav på att det ska finnas reservel inom primärvård och
folktandvård. Under senaste elva åren har Region Kronoberg endast registrerat
sex avvikelser orsakade av elavbrott.
Regionstyrelsen anser, mot bakgrund av redovisade antal avvikelser i förhållande
till den kostnad som det innebär att inrätta reserv-el fullt ut inom primärvården
och tandvården, att motionen avslås främst mot bakgrund av de
investeringskostnader som uppstår för Region Kronoberg.
Utskriftsdatum: 2017-09-07
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För att besluta om och i vilken omfattning reservel ska finnas inom primärvård
och tandvård föreslås att regionstyrelsen utreder frågan vidare inför senare beslut
i ärendet.




27.

Beslutsunderlag
§252 RSAU Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
Förslag till beslut: Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård.
Svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar
längre än 67 år 17RK668
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med
olika insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) föreslår i en motion
- att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer att
fortsätta arbeta efter de har fyllt 67 år.
Idag är pensionsåldern 67 år och det innebär att en anställd har rätt att kvarstå i
tillsvidareanställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år. Därefter
kan medarbetaren erbjudas en visstidsanställning eller bli timavlönad. För dessa
typer av anställningar finns ingen bortre åldersgräns.
I pensionsåldersutredningen som lämnades till socialdepartementet i september
2016, föreslås, bland annat, att pensionsåldern ska höjas till 69 år.
Inom Region Kronoberg görs redan idag många åtgärder för att få medarbetare
att stanna kvar efter pensionsavgången. I de yrkesgrupper som det råder brist på
förs idag samtal med medarbetarna om de vill fortsätta arbeta och vilken önskan
de har på omfattning och arbetstider. Dessutom har en inbjudan till
information/dialog under september månad skickats ut till alla
allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som är timanställd eller som
slutat 2015 eller senare. Syftet är att få fler att börja arbeta som timanställda.





Beslutsunderlag
§253 RSAU Svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67 år
§42 RSPU Svar på motion: Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Förslag till svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Utskriftsdatum: 2017-09-07
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28.

Motion- Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Remissyttrande – Välfärdsutredningens
slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)
17RK1135
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Regeringen tillsatte i mars 2015 en utredning för att utreda förutsättningarna för
och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör
regleras. Utredningen redovisade huvuddelen av sina uppdrag i delbetänkandet
Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) i november 2016. Regionstyrelsen
antog § 38/ 2017 ett remissyttrande över delbetänkandet.
I slutbetänkandet redovisas de återstående frågorna. Dessa rör utformning av
bättre kvalitetskrav och system för uppföljning för välfärdstjänster, hur
Inspektionen för vård och omsorgs register kan förbättras samt vissa
statistikfrågor.
Regionstyrelsen föreslås lämna följande synpunkter på remissen:
- Region Kronoberg ser att det finns ett behov av att begränsa vinster i välfärden.
Ingen vinst ska kunna tas ut på bekostnad av kvalitet och patientsäkerhet, utan
skattemedel som är avsedda för den gemensamma välfärden ska användas där.
Obegränsade vinstuttag riskerar att påverka förtroende, kvalitet och styrning av
välfärden negativt.
- Region Kronoberg delar utredningens uppfattning att en vinstbegränsning inte
kan ersättas av utökade kvalitetskrav. Regionen betonar särskilt att den
omfattande uppföljningen som detaljerade kvalitetskrav skulle innebära, skulle
medföra en stor administrativ börda för verksamheterna.
- Utredningen bör kompletteras med förtydligande av hur vinst kan begränsas för
hyrpersonalbolag som har offentlig sektor som kund.
- Region Kronoberg har tidigare erfarenhet av problem vid medicinsk granskning
av privatdrivna vårdcentraler och ser därför positivt på införande av
sekretessbrytande bestämmelser för tillsyn och uppföljning.

Utskriftsdatum: 2017-09-07
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- Lagstiftning behöver tas fram som möjliggör att journalgranskning hos privata
utförare kan genomföras digitalt. Digital granskning är en förutsättning både för
att fullständig uppföljning ska kunna göras och för att uppföljning ska kunna
göras på ett likvärdigt sätt för både offentliga och privata utförare.
- Det är svårt att ta fram kvalitetsparametrar och kravställningar vid upphandling.
Region Kronoberg ser därför positivt på att Upphandlingsmyndigheten ges
utökade resurser för att vara ett stöd i detta.





29.

Beslutsunderlag
§254 RSAU Remissyttrande – Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden
(SOU 2017:38)
Förslag till beslut: Remissyttrande - Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden
(SOU 2917:38)
Remissyttrande - Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)
Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38), remissbrev
Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38), remissutgåva
Remissyttrande - Översyn av interkommunal
ersättning till folkhögskolorna 17RK1257
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Sveriges Kommuner och Landsting.
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 1970-talet årligen fastställt ett
schablonbelopp som rekommendation och underlag för beräkning av
interkommunala ersättningar för utbildningar vid landstingens och regionernas
folkhögskolor. Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner
och landsting har över tid i stort följt SKL:s rekommendation. Regionala
variationer och tolkningar har dock förekommit och under vissa perioder har
några landsting/regioner valt att inte följa rekommendationen.
En arbets- och referensgrupp, utsedd av SKL och med representanter från
regioner och landsting, RIO, OFI och Folkbildningsrådet, har därför undersökt
om det går att ta fram ett nytt system för interkommunal ersättning. Uppdraget
var att hitta en modell som stimulerar till mobilitet, är enkel och tydlig samt
bidrar till stabilitet och effektivitet (finansiellt och administrativt) både för
huvudmän och för folkhögskolor.
Resultatet av arbets- och referensgruppens arbete är att det inte motiverat att
föreslå en helt ny modell i nuläget, men att man i processen har identifierat ett
antal utmaningar med modellen framöver. Förslaget presenterades för SKL:s
Utskriftsdatum: 2017-09-07
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beredning för kultur och fritid 2017-06-08. De beslutade att skicka ut förslaget på
remiss tillsammans med några kompletterande frågor.
Region Kronoberg har inget att erinra mot förslaget. Bilagt finns regionstyrelsens
förslag till yttrande samt svar på frågeställningarna.




30.

Beslutsunderlag
§255 RSAU Remissyttrande - Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna
Förslag till beslut: Remissyttrande - Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna
Förslag: Remissyttrande - Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna

Redovisning av delegationsbeslut
Ärendet i korthet
Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till
regionstyrelsens ordförande eller 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en
fastställd delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Delegeringsbeslut
 17RK8-27 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 27/2017. Avskrivning av
fordran (se ärende 17RK156-5)

31.

Anmälningar för kännedom
Ärendet i korthet
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar
 17RK1158-3 Namnlista


17RK1158-2 Upprop angående rättvisa OB- tillägg

Utskriftsdatum: 2017-09-07
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17RK1158-4 Svar på skrivelse



17RK1158-1 Skrivelse angående rättvisa ob-tillägg till den politiska
ledningen i Region Kronoberg



17RK1210-1 Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och
Landsting



Cirkulär 17:42 - Budgetförutsättningar för åren 2017–2020.

32.

Övriga beslutsärenden

33.

Övriga informationsärenden

Utskriftsdatum: 2017-09-07
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 230. Informationsärende - Oberoende av inhyrd personal i vården,
gemensamt projekt med SKL 16RK2368

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har uppdragit åt regiondirektören att kvartalsvis lämna en lägesrapport
över det gemensamma SKL-projektet "Oberoende av hyrpersonal inom vården". Vid
sammanträdet lämnas en muntlig lägesrapport över projektet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvården
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017


Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Oberoende av hyrpersonal inom vården lägesrapport

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK2368
Handläggare: Pontus Juhlin, HR-avdelningen
Datum: 2017-08-23

Regionstyrelsen

Oberoende av hyrpersonal inom vården - lägesrapport

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
Regionstyrelsen har uppdragit åt regiondirektören att kvartalsvis lämna en
lägesrapport över det gemensamma SKL-projektet "Oberoende av hyrpersonal
inom vården". Vid sammanträdet lämnas en muntlig lägesrapport över projektet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

.

Martin Myrskog
Regiondirektör

.
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§ 235. Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan 17RK1321

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan.
Sammanfattning
En rekryteringsprognos för den närmaste tioårsperioden med tillhörande handlingsplan
har arbetats fram. Rekryteringsprognosen visar en rad nyckeltal avseende antal
tillsvidareanställda, åldersstruktur, kommande pensionsavgångar och personalomsättning,
dels på totalnivå för Region Kronoberg i sin helhet, dels per personalgrupp och
yrkeskategori.
Rekryteringsprognosen är till för att synliggöra och tydliggöra
rekryteringsförutsättningarna och relevanta nyckeltal, för att underlätta identifieringen av
relevanta målgrupper för våra marknadsföringsinsatser och konkretisera åtgärdsbehovet
av ytterligare insatser i syfte att underlätta kompetensförsörjningen på både kort och lång
sikt. Kompetensförsörjningsplanen inleds med rekryteringsprognos och analys av
respektive personalgrupp och avslutas med en handlingsplan med målgruppsanalys. I
bilaga 1 återfinns sammanställning över antalet utbildningsplatser i ett urval av för
Region Kronoberg centrala utbildningar. I bilaga 2 återfinns definitioner av nyckeltal.
Rekryteringsprognosen visar att de främsta bristgrupperna är och kommer att vara
Specialist- och överläkare, Sjuksköterska grund, Sjuksköterska specialist och Medicinska
sekreterare. På sikt befaras också en brist på grupperna Kock och
Undersköterska/skötare.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V) och HR-direktören
Caroline Palmqvist.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att fastställa Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan.
Föredragande

Caroline Palmqvist, HR-direktör
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Rekryteringsprognos 2017-2026
Rekryteringsprognos 2017-2026
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-29

§ 39.

Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan 17RK1321

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan.
Sammanfattning
En rekryteringsprognos för den närmaste tioårsperioden med tillhörande handlingsplan
har arbetats fram.
Rekryteringsprognosen visar en rad nyckeltal avseende antal tillsvidareanställda,
åldersstruktur, kommande pensionsavgångar och personalomsättning, dels på totalnivå
för Region Kronoberg i sin helhet, dels per personalgrupp och yrkeskategori.
Rekryteringsprognosen är till för att synliggöra och tydliggöra
rekryteringsförutsättningarna och relevanta nyckeltal, för att underlätta identifieringen av
relevanta målgrupper för våra marknadsföringsinsatser och konkretisera åtgärdsbehovet
av ytterligare insatser i syfte att underlätta kompetensförsörjningen på både kort och lång
sikt. Kompetensförsörjningsplanen inleds med rekryteringsprognos och analys av
respektive personalgrupp och avslutas med en handlingsplan med målgruppsanalys. I
bilaga 1 återfinns sammanställning över antalet utbildningsplatser i ett urval av för
Region Kronoberg centrala utbildningar. I bilaga 2 återfinns definitioner av nyckeltal.
Rekryteringsprognosen visar att de främsta bristgrupperna är och kommer att vara
Specialist- och överläkare, Sjuksköterska grund, Sjuksköterska specialist och Medicinska
sekreterare. På sikt befaras också en brist på grupperna Kock och
Undersköterska/skötare.
Yttranden
Anna Fransson (S), Robert Olesen (S), Roland Gustbée (M) och Magnus Carlberg (S)
yttrande sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Rekryteringsprognos 2017-2026
Rekryteringsprognos 2017-2026
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1321
Handläggare: Caroline Palmqvist,
Datum: 2017-08-23

Regionstyrelsens personalutskott

Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott rekommenderar regionstyrelsen
besluta
Att fastställa Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan.

Sammanfattning
En rekryteringsprognos för den närmaste tioårsperioden med tillhörande
handlingsplan har arbetats fram.
Rekryteringsprognosen visar en rad nyckeltal avseende antal tillsvidareanställda,
åldersstruktur, kommande pensionsavgångar och personalomsättning, dels på
totalnivå för Region Kronoberg i sin helhet, dels per personalgrupp och
yrkeskategori.
Rekryteringsprognosen är till för att synliggöra och tydliggöra
rekryteringsförutsättningarna och relevanta nyckeltal, för att underlätta
identifieringen av relevanta målgrupper för våra marknadsföringsinsatser och
konkretisera åtgärdsbehovet av ytterligare insatser i syfte att underlätta
kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt. Kompetensförsörjningsplanen
inleds med rekryteringsprognos och analys av respektive personalgrupp och
avslutas med en handlingsplan med målgruppsanalys. I bilaga 1 återfinns
sammanställning över antalet utbildningsplatser i ett urval av för Region
Kronoberg centrala utbildningar. I bilaga 2 återfinns definitioner av nyckeltal.
Rekryteringsprognosen visar att de främsta bristgrupperna är och kommer att vara
Specialist- och överläkare, Sjuksköterska grund, Sjuksköterska specialist och
Medicinska sekreterare. På sikt befaras också en brist på grupperna Kock och
Undersköterska/skötare.

Robert Olesen
Ordförande regionstyrelsens
personalutskott
Bilaga:

-

Caroline Palmqvist
HR-direktör

Rekryteringsprognos 2017-2026
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1. Inledning

Region Kronobergs medarbetarmål är att vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som
trivs och utvecklas. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och ett område där det pågår
en mängd insatser i syfte att kunna rekrytera rätt och tillräcklig kompetens och klara
bemanningen i våra verksamheter. Då skapas stabilitet, utvecklingsförutsättningar och god och
hållbar arbetsmiljö. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen:
Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Bristen på och svårigheterna att rekrytera vårdpersonal, framförallt läkare och sjuksköterskor,
påtalas inom stora delar av vårdsektorn i hela landet. Dessa svårigheter återspeglas även inom
Region Kronoberg – även här är det svårt att rekrytera specialistläkare, sjuksköterskor,
medicinska sekreterare, tandsköterskor samt också vissa andra specialistbefattningar. En
omfattande generationsväxling pågår inom organisationen, vilket bland annat syns genom att vi
har minskat medelåldern med 1,4 år under 2016.
Kompetensförsörjning på kort och på lång sikt har därför varit högt prioriterad under året.
Många insatser görs som på lite längre sikt kommer att ge positiv utdelning men nuläget för
flera av hälso- och sjukvårdens verksamheter präglas av bemanningssvårigheter.
Region Kronoberg genomgår för närvarande ett generationsskifte som kommer att pågå ett
antal år framöver. Under kommande tioårsperiod kommer drygt en fjärdedel, ca 1480
medarbetare, att nå 65 års ålder. Särskilt kännbara avgångar kommer att beröra läkare,
sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, medicinska sekreterare, BMA och tandsköterskor.
Kompetensförsörjningsplanen är till för att synliggöra och tydliggöra
rekryteringsförutsättningarna och relevanta nyckeltal, för att underlätta identifieringen av
relevanta målgrupper för våra marknadsföringsinsatser och konkretisera åtgärdsbehovet av
ytterligare insatser i syfte att underlätta kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.
Kompetensförsörjningsplanen inleds med rekryteringsprognos och analys av respektive
personalgrupp och avslutas med en handlingsplan med målgruppsanalys. I bilaga 1 återfinns
sammanställning över antalet utbildningsplatser i ett urval av för Region Kronoberg centrala
utbildningar. I bilaga 2 återfinns definitioner av nyckeltal.

2. Rekryteringsprognos

Rekryteringsprognosen visar en rad nyckeltal avseende antal tillsvidareanställda, åldersstruktur,
kommande pensionsavgångar och personalomsättning, dels på totalnivå för Region Kronoberg
i sin helhet, dels per personalgrupp och yrkeskategori. Analyser och slutsatser kring framtida
behov görs utifrån verksamheternas nuläge, dvs. hänsyn tas inte till eventuellt kommande
volym- och verksamhetsförändringar.

2.1 Övergripande regionnivå

Nedan redovisas nyckeltal på övergripande regionnivå.
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2.1.1 Antal tillsvidareanställda 31 januari respektive år
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331
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355
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Diagrammet ovan visar förändringen av antalet tillsvidareanställda per den 31 januari
respektive år i några av de större personalgrupperna. Ökningen av sjuksköterskor grund
förklaras av att från och med hösten 2013 började Region Kronoberg systematiskt att erbjuda
tillsvidareanställningar vid alla rekryteringar av sjuksköterskor. En minskning har skett av
tillsvidareanställda inom grupperna medicinska sekreterare och specialist- och överläkare.
Minskningen av läkare beror på bemanningssvårigheter och att vi har ett stort antal vakanser av
läkare i allmänmedicin. Antalet medicinska sekreterare minskar på grund av
rekryteringssvårigheter, det har inte utbildats tillräckligt antal medicinska sekreterare i
närområdet för att kunna täcka behovet vid pensionsavgångar.
2.1.2 Kommande pensionsavgångar 2017-2026
Uppgifterna om kommande pensionsavgångarna bygger på ett antagande att medarbetarna går
i pension vid 65 års ålder. I tabellen nedan visas antalet kommande pensionsavgångar inom ett
antal personalgrupper under de närmaste tio åren.
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I tabellen nedan redovisas antalet kommande pensionsavgångar per år och andelen
pensionsavgångar per personalgrupp under tioårsperioden.
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Kommande pensionsavgångar
Region Kronoberg

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tot.

Antal
tillsvidare
anställda
170131

%

A1 Ledningsarb

6

5

10

18

15

6

11

10

9

9

99

307

32%

A2 Handläggararb

7

10

9

15

7

8

11

16

4

7

94

353

27%

A3 Administratörsarb

4

5

9

8

5

6

2

9

7

55

147

37%

A4 Medicinsk sekreterare

13

9

13

9

12

10

11

15

9

13

114

277

41%

B1 Spec- o överläkare

15

11

13

6

7

15

7

8

7

9

98

315

31%

2

1

3

142

2%

1

2

50%

B2 ST- o U-läkare leg
B21 AT- o U-läkare ej leg

1

B3 Psykolog

1

1

B4 Psykolog/psykoterapeut

1
2

2
1

2

5

61

8%

5

11

45%

636

25%

B5 Sjuksköterska spec

7

14

18

22

18

20

11

16

15

20

161

B6 Sjuksköterska grund

14

16

11

24

20

25

18

17

16

18

179

916

20%

B7 Usk, skötare m fl

26

37

32

38

44

32

41

33

29

35

347

1082

32%

B8 Sjukhustekn/lab pers

1

1

1

4

48

8%

B9 BMA, cytodiagn

2

4

4

118

31%

C1 Tandläkare

1

1

1

C2 Tandsköterska

6

4

4

1

C3 Tandhyg o övr

5
8

2

1

2

5

7

4

36

5

1

2

1

2

1

15

63

24%

6

5

6

8

3

2

52

132

39%

2

1

2

1

1

8

38

21%

1

1

D1 Arbetsterapeut

1

D2 Sjukgymnast

2

1

2

2

4

1

1

3

2

2

2

3

1

1

D3 Logoped
D4 Dietist
E1 Soc o kur arb

1

F1 Skol- kult- o fritidsarb

1

22

18%

1

2

11

18%

1

18

56

32%

3

5

28

117

24%

12

44

27%

3

4

3

1

1

2

5

4

3

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

4

1

1

1

G3 Köks- o måltidsarb

3

1

2

4

6

8

3

Totalt

4

1

1

G2 Tekn o IT-tekn
G4 Lokalv, tvätt o vaktm

16%
14%

1

4

G1 Ingenjör m fl

75
109

1

1

D5 Rehab o föreb, övr

12
15

3

4
1
2

5

26

19%

2

4

19

81

23%

1

5

33

81

41%

4

57

174

33%

5444

27%

4

5

5

5

12

3

5

7

7

117

130

144

185

173

157

143

149

135

148 1 481

Antalet pensionsavgångar varierar mellan åren. Prognosen för 2017 är att 117 medarbetare
kommer att gå i pension. Detta är en minskning från tidigare år. 2016 gick 147 medarbetare i
pension, och 2015 var antalet 128. Pensionsmedelåldern för 2016 var 64,5 år och prognosen
var att 104 medarbetare skulle gå i pension under 2016. Utfallet blev således 43 fler
pensionsavgångar än vad prognosen visade, vilket indikerar att fler går i pension tidigare än vid
65 års ålder.
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2.1.3 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131

Åldersfördelningen bland medarbetarna i tabellen ovan synliggör den mängd pensionsavgång
som vi står inför och den generationsväxling vi befinner oss i. Nedan visas åldersfördelningen
per personalgrupp.
Åldersstruktur
Region Kronoberg

20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot.

A1 Ledningsarb

Tot. 60- år

2

5

21

43

60

64

49

60

3

307

63

A2 Handläggararb

1

10

26

51

55

42

58

49

56

5

353

61

A3 Administratörsarb

1

14

11

15

15

11

22

26

31

1

147

32

4

15

18

19

28

60

65

66

2

277

68

4

42

45

50

60

38

67

9

315

76

54

48

13

6

4

4

142

0

A4 Medicinsk sekreterare
B1 Spec- o överläkare
B2 ST- o U-läkare leg

13

B21 AT- o U-läkare ej leg

1

B3 Psykolog

1

15

20
1

1

2

16

62

100

80

97

B4 Psykolog/psykoterapeut
B5 Sjuksköterska spec

1
9

6

4
90

5

1

2

1

61

6

2

3

2

11

5

82

99

10

636

109

B6 Sjuksköterska grund

27

186

143

96

80

90

87

89

110

8

916

118

B7 Usk, skötare m fl

41

107

99

107

93

112

130

167

209

17

1082

226

3

7

12

9

8

5

2

2

19

9

15

14

7

10

20

18

5

C1 Tandläkare

10

10

11

6

5

3

7

9

2

63

11

C2 Tandsköterska

4

5

8

12

27

13

27

33

3

132

36

B8 Sjukhustekn/lab pers
B9 BMA, cytodiagn

1

48

2

118

23

4

3

5

8

7

2

6

3

38

3

13

13

7

6

6

14

5

10

75

10

D2 Sjukgymnast

13

21

18

8

15

13

5

12

109

16

D3 Logoped

3

6

3

4

1

1

2

2

22

2

D4 Dietist

2

1

2

1

2

1

1

1

11

1

56

15

C3 Tandhyg o övr
D1 Arbetsterapeut

1

D5 Rehab o föreb, övr

1

6

11

7

4

3

6

3

15

E1 Soc o kur arb

1

13

4

14

17

10

14

19

13

16

117

16

F1 Skol- kult- o fritidsarb

3

6

2

4

13

6

7

3

44

10

G1 Ingenjör m fl

4

4

2

8

2

2

3

1

26

4

7

5

7

16

20

11

10

81

10

G2 Tekn o IT-tekn

5

G3 Köks- o måltidsarb

1

8

3

1

4

11

15

13

24

1

81

25

G4 Lokalv, tvätt o vaktm

12

14

13

12

17

10

29

31

34

2

174

36

Totalt

87

470

565

652

567

648

745

725

906

79

5444

985

Page 46 of 899

2.1.4 Medelålder tillsvidareanställda 170131
Medelålder
Region Kronoberg

Medelålder

A1 Ledningsarb

50,9

A2 Handläggararb

48,0

A3 Administratörsarb

48,2

A4 Medicinsk sekreterare

52,3

B1 Spec- o överläkare

50,8

B2 ST- o U-läkare leg

36,0

B21 AT- o U-läkare ej leg

48,0

B3 Psykolog

40,7

B4 Psykolog/psykoterapeut

55,5

B5 Sjuksköterska spec

47,5

B6 Sjuksköterska grund

41,9

B7 Usk, skötare m fl

46,8

B8 Sjukhustekn/lab pers

41,8

B9 BMA, cytodiagn

45,7

C1 Tandläkare

43,6

C2 Tandsköterska

51,6

C3 Tandhyg o övr

44,3

D1 Arbetsterapeut

42,7

D2 Sjukgymnast

43,3

D3 Logoped

40,3

D4 Dietist

42,3

D5 Rehab o föreb, övr

45,4

E1 Soc o kur arb

44,9

F1 Skol- kult- o fritidsarb

50,8

G1 Ingenjör m fl

46,6

G2 Tekn o IT-tekn

48,1

G3 Köks- o måltidsarb

50,8

G4 Lokalv, tvätt o vaktm

47,1

Totalt

46,5

2.1.5 Personalomsättning
Region Kronoberg

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

Totalt

6,2 %

5,3 %

3,7 %

4,3 %

3,4 %

4,6 %

Antal

341

291

197

220

179

246

Personalomsättningen har ökat med 2,5 procentenheter under de två senaste åren vilket
motsvarar 144 fler avgångar. Personalomsättningen låg 2016 på 6,2 %. Personalomsättningen
avser den externa rörligheten och exkluderar pensionsavgångarna.
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2.1.6 Analys och sammanfattning
Under den kommande tioårsperioden kommer antalet pensionsavgångar enligt prognosen
uppgå till 1481. Flest pensionsavgångar återfinns inom personalgrupperna usk/skötare,
sjuksköterska grund och specialistsjuksköterska. De senaste åren har antalet pensionsavgångar
varit höga och minskar något under innevarande år för att sedan öka igen med kulmen 2020.
Personalomsättningen har ökat, vilket också påverkar antalet avgångar och därpå följande
rekryteringar med tillhörande introduktion och upplärning. Genomsnittsåldern bland
medarbetarna har minskat med 1,4 år under 2016, vilket illustrerar den generationsväxling vi
befinner oss i.

2.2 Specialist- och överläkare
2.2.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131
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Åldersstruktur
Region Kronoberg

30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år

10100 Kirurgi

5

10101 Urologi

3

2

10104 Kärlkirurgi

3

4

2

1

1

3

10300 Ortopedi

4

4

2

3
1

4

1

5

10301 Handkirurgi

1

10400 Anestesi-och Intensiv

3

5

5

2

8

10500 Obstet o gynekol

1

5

2

2

2

1

1

3

10600 Öron näshalssjukdom

3

10700 Ögonsjukdomar

2

20100 Internmedicin

6

20101 Kardiologi

3

1

2

1

20104 Medic Njursjukdom

1

20105 Lungsjukdomar

1

2

1

2

20106 Hematologi
30100 Barn o Ungdmedicin

2

2

4

2

14

4

7

0

1

10

4

1

2

1

5

1

2

5

0

2

2

0

14

3

1

1

1

1

2

2

1

1
2

40101 Rättspsykiatri

1

4

2

2

3

4

1

40200 Barn o Ungdpsykiatri
3

3

50103 Klinisk Fysiologi

2

1

60200 Klin Bakteriol o virol

1

60300 Klinisk kemi
1

1

14

2

1

1

6

2

2

2

1

22

3

5

2

1

0

2

0

4

70100 Neurologi

2

2

1

4

0

2

7

80200 Onkologi

1

80300 Infektionssjukdomar

2

70400 Rehabilitmedicin

1

80100 Allmänmedicin

2

2

1
1

1

5

1

60

23

2

11

2

2

9

2

2

1

1

10

7

22

3

3

2

3

1

1
1

1

0

1

1

1

3

0

50

60

9

80600 Hud o Könssjukdomar
80700 Reumatologi
99101 Akutsjukvård

1

1
4

42

0

1

2
1

60500 Klinisk Patologi

5

1
1
2

1

1
1

1
4

0

10

8

1

40100 Psykiatri

8

2

30102 barn o Ungdneurol m hab

Totalt

0

0

30101 Barn o Ungdallergol
30103 Neonatologi

6

3

1

1

21

3
2

3

1

1

1

20200 Geriatrik

0

4

8

3

20103 Endokrinol o diabetol

3

6

23

2
3

Tot. 60 - år

18

1

2
4

20102 Medic gastroenterl o hep

50100 Bild o Funktionsmedic

1

Tot.

45
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38

67

9

1

0

315

76

2.2.2 Kommande pensionsavgångar
Region Kronoberg
10100 Kirurgi

Tillsvidare
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tot. anställda
170131
1

2

1

10101 Urologi
10104 Kärlkirurgi

1

10300 Ortopedi

2

1

1

2

2

2

10500 Obstet o gynekol

1
1

3

1

1

1

1

1

20105 Lungsjukdomar

1

1

1

30100 Barn o Ungdmedicin

1

1

30101 Barn o Ungdallergol
30102 barn o Ungdneurol m hab

1

4

14

29%

8

4

0

7

0%

5

5

3

10

30%

4

1

0

8

0%

16

16

3

10

30%

0

3

0%

0

1

3

33%

-1

1
1

1
1

40100 Psykiatri

1

40101 Rättspsykiatri

1

1

40200 Barn o Ungdpsykiatri
50100 Bild o Funktionsmedic

1

1

1

1

2

8

50%

5

20%

-1

3

-6

0

-3

2

-2
-1

0

5

0%

0

2

2

100%

-2

4

14

29%

1

1

100%

9

5
-1

1

1

100%

-1

1

1

100%

-1

2

14

14%

10

1

6

17%

1

0

2

2

100%

2

0

8

7

22

32%

4

-3

5

40%

1

-1

60200 Klin Bakteriol o virol

0

1

0%

2

2

60300 Klinisk kemi

0

2

0%

1

1

1

4

25%

5

4

0

4

0%

1

5

20%

1

0

29

60

48%

42

13

4

11

36%

4

0

2

9

22%

6

1

1

100%

1

3

33%

0

1

0%

1

1

98

315

31%

142

44

1

1

4
1

5

2

50103 Klinisk Fysiologi

2

-1

39%

1

30103 Neonatologi

25%

23

1

1

4

9

1

1

0

1

1

20106 Hematologi
20200 Geriatrik

6

0%

1

20104 Medic Njursjukdom

10

29%

20102 Medic gastroenterl o hep
20103 Endokrinol o diabetol

0%

1

2

1

22%

6
21

20100 Internmedicin
20101 Kardiologi

18

0
6

10600 Öron näshalssjukdom
10700 Ögonsjukdomar

4

0

10301 Handkirurgi
10400 Anestesi-och Intensiv

%

ST- o Uläkare leg
Diff.
(Tillsvidare &
Vik)

1

60500 Klinisk Patologi

1

70100 Neurologi
70400 Rehabilitmedicin

1

80100 Allmänmedicin

5

80200 Onkologi

1

80300 Infektionssjukdomar

1

3

8

1

1

4

1

1

3

1

1

1

2

1

80600 Hud o Könssjukdomar

1

80700 Reumatologi

1

99101 Akutsjukvård
Totalt

15

11

13

6

7

15

7

8

7

9

0

-1

2.2.3 Personalomsättning

Spec.- o överläkare

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

11,0 %

7,1 %

5,7 %

8,2 %

5,3 %

7,5 %

2.2.4 Analys och sammanfattning
Tillången på specialist- och överläkare är fortfarande besvärlig inom många områden.
Allmänmedicin och psykiatri är två områden där vi haft svårigheter att rekrytera färdiga
specialister under lång tid. Tillgången på specialistläkare är generellt besvärlig och påverkar
även mindre specialitetsområden som neonatal, hud och geriatrik. Den bristande tillgången på
specialistläkare innebär således en ökad sårbarhet oavsett specialitetsområde. Att
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ersättningsrekrytera en specialistläkare innebär i många fall att platsen ersätts med en ST-läkare.
Pensionsavgångarna är påtagliga inom många områden, inte minst, inom de kirurgiska, de
internmedicinska specialiteterna och primärvården. Relationen pensionsavgångar och antal STläkare är inte heller i paritet med de behov verksamheten har av framtida specialistläkare.
Utöver det ser vi att personalomsättningen ökade under förra året till 11 procent och innebar
att ytterligare ca 35 specialistläkare lämnade våra verksamheter, utöver pensionsavgångarna. En
rad aktiviteter har vidtagits för att bemästra situationen. Vi utökar antalet AT och ST-tjänster,
vi stödrekryterar från utlandet, vi satsar på språkutbildning, praktik och teori för vårdpersonal
med utländsk examen. För att behålla specialistläkare och ST-läkare inom allmänmedicin har
en särskild lönesatsning gjorts inom primärvården. En utvärdering av insatsen kommer att ske
efter verksamhetsåret 2018.
Regionen Kronoberg ingår i den nationella satsningen på att vara oberoende av hyrpersonal
2019. Det ger kraft till att genomföra åtgärder som kommer att ge oss en trygg
kompetensförsörjning på lång sikt. Det medför också en skyldighet att tillsammans med övriga
landsting och regioner fullfölja åtgärder som tillsammans gör oss oberoende av hyrpersonal.
Vid årsskiftet (2016-12-31) hade vi 61 läkarvakanser, där majoriteten av dessa återfinns inom
primärvården, som har varit vakanta längre än 6 månader.
Ytterligare åtgärder behövs. Trots flera vidtagna åtgärder ser vi fortsatt kommande brist.
- Skapa rutin för dialog i god tid innan en eventuell pensionering i syfte att stanna kvar
längre i yrket, exempelvis på deltid, timavlönade eller som mentorer eller handledare.
- Utveckla och i ökad omfattning införa kompetens-/uppgiftsväxling, dvs säkerställa
Rätt Använd Kompetens, RAK och se över innehåll i arbetet och fördelning av
arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper.
- Utreda möjligheten att tillmötesgå efterfrågan på individuella lösningar för att anpassa
arbetslivet efter våra medarbetares behov utifrån exempelvis tjänstgöringsgrad och
arbetstider
- Utveckla möjligheten att erbjuda ST i forskning och ledarskap som ett sätt att vara
attraktiva gentemot ST läkare.
Utifrån den höga vakansgraden, höga pensionsavgångar och en kraftigt ökad
personalomsättning samt arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal bedöms denna
personalgrupp utgöra en av de viktigaste prioriterade bristyrkena att arbeta vidare med i det
kommande kompetensförsörjningsarbetet.
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2.3 ST- och Underläkare leg (tillsvidare och visstid)
2.3.1 Åldersstruktur 170131

Åldersstruktur
Region Kronoberg

25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år

10100 Kirurgi

1

10

1

1

10300 Ortopedi

1

3

2

1

3

4

1

1

4

2

10400 Anestesi-och Intensiv
10500 Obstet o gynekol
10700 Ögonsjukdomar
20100 Internmedicin

3

20104 Medic Njursjukdom
1

40100 Psykiatri

3

40101 Rättspsykiatri

10

1

6

4

2

6

10

5

18
1

2

3

4

1

9

4

1

2

1

1
1

1

50103 Klinisk Fysiologi

1

60200 Klin Bakteriol o virol

1

60300 Klinisk kemi
60500 Klinisk Patologi

2

1

5

1

1
2

1

1

2

12

16

3

1

2

3

5

2

1

1
4

80200 Onkologi
80300 Infektionssjukdomar

1

99101 Akutsjukvård

1

Övrig

1

1

Totalt

20

65

2

1

1

70400 Rehabilitmedicin

11
1

1

40200 Barn o Ungdpsykiatri

80100 Allmänmedicin

7
3

1

30100 Barn o Ungdmedicin

50100 Bild o Funktionsmedic

14

1

3

10600 Öron näshalssjukdom

Tot.

6

1

3

2

44
4
7

1

1
3

1
48

16

2.3.3 Personalomsättning
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6

4

4

163

ST- o U-läkare leg

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

2,1 %

5,3 %

3,3 %

6,0 %

3,7 %

4,1 %

2.3.4 Analys och sammanfattning
En fortsatt satsning på fler AT har skett de senaste åren och är insatser som kommer att bestå.
Antal AT-läkare har ökat från 24 under 2015 till 29 år 2016 upp till 35 som anställs under
verksamhetsåret 2017. Nästa år är ambitionen att öka till 40 AT-tjänster.
En fortsatt satsning har också skett på ST-läkare med ca 11 Mkr för förstärkning av ST-läkare
med centrala medel. Målet är att besätta så många ST-tjänster som behövs utifrån kommande
pensionsavgångar, personalomsättning och verksamhetens utveckling. I dagsläget har vi 146
anställda ST-läkare till 141 budgeterade ST-tjänster. Vi har sammantaget investerat i ca 40 Mkr
de senaste åren för att förstärka antal ST-tjänster med förhoppning att det ska resultera i flera
egenproducerade specialistläkare.
Investeringarna i utökning av AT- och ST-tjänster innebär en utmaning för våra verksamheter i
och med att man har fler som ska erbjudas randning och god handledning. Personalomsättning
sjönk under förra året till en låg nivå. Framtiden kräver att vi har en fortsatt hög kvalitet på
såväl AT som ST-utbildningar samtidigt som vi tillhandahåller tjänster (utbildar) i nivå med
verksamhetens behov av specialister.
Allt fler svenska medicinstudenter blir klara med sina utbildningar utomlands. Man beräknar
att ca 300-400 blir klara varje år och är en betydande förstärkning av den sammantagna
läkarkåren. Flera av dessa har en anknytning till Kronoberg och det finns all anledning att söka
upp dessa och diskutera förutsättning för ett arbete hemmavid. Detta sker bla genom att vi
finns på plats vid utlandsstuderandes kongress varje år.
En del av dessa har legitimation med sig men saknar tillräckliga kliniska erfarenheter. Här är en
utbildningsvårdcentral av den typ som finns på VC Kungshögen i Ljungby en möjlig väg in
alternativt ett ”Pre-ST” där vederbörande gör en kortare klinisk rundvandring bland våra olika
verksamheter – dvs en kortare variant av AT.
Med den utökning som har skett av AT- och ST-platser görs bedömningen att det täcker
behovet på övergripande nivå. Ytterligare åtgärder som ändå behöver vidtas är
-

-

säkerställa matchning mellan behovet av olika specialiteter utifrån kommande
pensionsavgångar gentemot kommande ST-tjänster. Här måste hänsyn tas till behovet
av dubbelspecialisering.
Skapa en struktur för att ge utlandsstuderande (svenska medicinstudenter) en väg in i
vår verksamhet.
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2.4 Sjuksköterska grund
2.4.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131

Åldersstruktur
Region Kronoberg

20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot.

Allergisjuksköterska
Bitr avdelningschef

3

1

3

1

1

2

2

Bitr verksamhetschef

1

Diabetessköterska

2

Hygiensjuksköterska

1

Sektionsledare

0

1

2

1

2

5

2

3

0

1

1

4

0

7

11

1

8

5

4

8

1

52

9

7

6

7

2

6

12

7

15

1

63

16

1

1

3

1

3

8

3

1

5

4

2

4

10

1
1

1

1

11

6

Koordinator
Röntg Sjuksköterska

1

1

Tot. 60- år

3

1

Sjuksköt sjukvårdsrådgiv

1

17

8

1

32

11

Sjukskötersk vårdcentral

2

Sjuksköterska jourcentr

1

1

1

4

1

Sjuksköterska natt

5

2

3

4

7

1

2

8

1

33

9

1

Sjuksköterska rotation

23

150

97

50

34

28

31

30

22

1

466

23

Sjuksköterska.allmän

3

15

24

21

28

28

24

31

33

2

209

35

1

1

2

1

Smittskyddsköterska
Sonograf
Stomiterapeut

1

1

96

80

1

Uroterapeut
Totalt

1

0

1

4

1

5

0

8

916

118

1

27

186

143

2

1

2

90

87

89

110

2.4.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tot.
Allergisjuksköterska

1

Bitr. avdelningschef
Bitr. verksamhetschef
Diabetessköterska

1

2

1

1
1

1
1
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1

1

3

Koordinator
Röntgen Sjuksköterska

2

3

Sektionsledare

3

1

3
6

2

3

Sjuksköterska sjukvårdsrådgivning

1

2

1

4

Sjuksköterska vårdcentral

2

2

3

3

Sjuksköterska jourcentral

1
1

1

1

1

1

1

11

1

1

3

21

1

1

1

11

1

14

2

1

1

Sjuksköterska natt

1

2

Sjuksköterska rotation

4

4

Sjuksköterska allmän

6

4

1

2

1

3

4

2

5

5

5

7

4

43

3

7

6

7

9

6

4

4

56

Smittskyddsköterska

1
14

16

11

24

20

1

2

1

Uroterapeut
Totalsumma

10

2

25

18

1

1

17

16

2
18

179

2.4.3 Personalomsättning
Sjuksköterska grund

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

8,8 %

6,7 %

5,4 %

4,6 %

3,4 %

5,8 %

2.4.4 Analys och sammanfattning
Den övergripande bilden av gruppen allmänsjuksköterskor är att det är en relativt ung
yrkesgrupp. Pensionsavgångarna på övergripande nivå är inte uppseendeväckande, dock
kommer det i vissa undergrupper vara en relativt stor andel kommande pensioneringar (t ex;
röntgen och sjukvårdsrådgivning.) Vi ser en ökande extern personalomsättning. Vid årsskiftet
2016/17 hade vi 56 vakanser som varat längre än 6 månader bland grund- och
specialistsjuksköterskor. Regionen Kronoberg ingår i den nationella satsningen på att vara
oberoende av hyrpersonal 2019 som omfattar såväl sjuksköterskor som läkare. Inom gruppen
är andelen föräldraledighet och studieledighet något högre än genomsnittet på grund av lägre
medelålder och behovet av specialistutbildning. Vi antar att föräldraledighet inkl. partiell
föräldraledighet kommer att fortsätta på samma nivå ett antal år framåt med anledning av
åldersstrukturen inom gruppen. Man kan också anta att studieledigheter i gruppen kommer att
öka då vi kommer att behöva utbilda specialistsjuksköterskor för att möta kommande
pensionsavgångar. Av de 56 personer som gick ut sjuksköterskeprogrammet höstterminen
2016 började ca 50 % hos oss. Varje termin går det ut knappt 60 studenter från
sjuksköterskeprogrammet. Av dessa kan vi räkna med att ca 50 % börjar hos oss utifrån
samma inflöde som 2016. Från och med ht 2017 utökas utbildningsplatserna till 80, varav 15 är
placerade i Ljungby. Dessa examineras ht 2020.
För att långsiktigt kompetensförsörja oss på allmänsjuksköterskor har under den senaste tiden
följande insatser gjorts:
- Utökning av utbildningsplatser vid LNU, från 60/termin till 80/termin.
- Studieort Ljungby med 15 platser/termin
- Tvåårigt kliniskt utvecklingsprogram för nyexaminerade SSK. Detta för att ge en bra
övergång från student till medarbetare
- Utbildningstjänster med grundlön när man studerar till specialistsjuksköterska
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Fortsatt utveckling av Verksamhetsförlagd utbildning (VFU-organisationen) t ex vad
gäller kvalitet och stöd till verksamheten
Satsning för Röntgen-SSK i samarbete med Lunds universitet. Vi ersätter resor,
litteratur och ger mentor under studietiden för den som kommer från länet och väljer
att läsa till röntgen sjuksköterska.
Erbjuder påbyggnadsutbildning till röntgensjuksköterska för befintliga
allmänsjuksköterskor
Alla sjuksköterskestuderande, (termin 5 och 6) i södra Sverige, får information om vårt
erbjudande, och att de är välkomna till oss. Totalt 1 243 personer hösten 2016
Vi bjuder in våra sjuksköterskestudenter, termin 5, till KTC (kliniskt träningscentrum)
oktober och april varje år/termin. Halvdag med olika stationer: träffar sjuksköterskor,
pratar kliniskt träningsprogram, erbjudande och förväntningar m.m

Ytterligare åtgärder och områden som behöver utvecklas eller förbättras:
- Vidareutveckla marknadsföringen av utbildningen i länet
- Utveckla den lokala introduktionen
- Skapa rutin för dialog i god tid innan en eventuell pensionering i syfte att stanna kvar
längre i yrket, exempelvis på deltid, timavlönade eller som mentorer eller handledare.
- Utveckla och i ökad omfattning införa kompetens-/uppgiftsväxling, dvs säkerställa
Rätt Använd Kompetens, RAK och se över innehåll i arbetet och fördelning av
arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper.
- Skapa tydliga former för kompetensutveckling över tid i yrket. Karriärvägar och
utvecklingsmöjligheter inom yrket behöver skapas
- Höja attraktionen i att vara en del av 24/7- verksamheten.
- Fortsatt satsning för Röntgen-SSK i samarbete med Lunds universitet och VFUsamverkan med universitet/högskolor
- Uppmärksamma behovet på nationell nivå av en kompletteringsutbildning till
röntgensjuksköterska, på grund av att många av de nyanlända är röntgentekniker
- Insatser för att minska personalomsättningen
- Införa en systematik för avgångssamtal utifrån gemensam standard som säkerställer att
samtalen genomförs för alla och att svaren sammanställs för att åtgärder ska kunna
vidtas.
- Undersöka möjligheten att införa seniora mentorer år nyutbildade sjuksköterskor
genom att tillvarata pensionerade medarbetare som går utöver ordinarie bemanning,
som ett komplement till det som redan finns i det kliniska utvecklingsprogrammet
- Överväga insatser för att få äldre medarbetare att stanna kvar längre exempelvis genom
att utreda möjligheten att tillmötesgå efterfrågan på individuella lösningar för att
anpassa arbetslivet efter våra medarbetares behov utifrån exempelvis tjänstgöringsgrad
och arbetstider
- Långsiktig strategi för tillbakavändare i yrket, t ex handläggare och chefer
Med den utökning som har skett av utbildningsplatser vid LNU bör det långsiktigt täcka
behovet avseende allmänsjuksköterska. Just nu finns dock ett fortsatt stort rekryteringsbehov
för att lösa det mer akuta läget, delvis på grund av den i dagsläget höga personalomsättningen
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och den låga medelåldern i gruppen som leder till högre andel föräldraledighet och att många
är studielediga. Sjuksköterska grund är därför en fortsatt prioriterad grupp inom
kompetensförsörjningsarbetet.

2.5 Specialistsjuksköterskor
2.5.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131

Åldersstruktur
Region Kronoberg

25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot. Tot. 60 år -

Akutsjuksköterska
Barnmorska vårdavdelning

2
1

6

9

5

1

2

4

Distriktsköterska

2

7

Intensivvårdssjuksköterska

3

8

2

0
6

4

3

5
1

3

1

2

5

7

6

12

39

12

1

2

17

19

20

21

25

21

4

8

7

2

5

9

2

3

3

10

3

5

5

8

5

4

37

4

Ortoptist

1

2

1

4

0

Psykiatrisjuksköterska natt

1

2

3

2

2

10

4

14

15

17

3

88

20

3

0

1

5

20

5

1

1

1
2

Barnmorska natt
Barnmorska öppen vård

2

Bitr avdelningschef

Onkologisjuksköterska

2

Operationssjuksköterska

2

Psykiatrisjuksköterska

8

13

9

7

10
2

1

1

3

2

5

3

Psyksjuksköterska öppenvård
Sektionsledare
Sexolog
Sjuksköterska barn o ungdom

2

7

4

8

7

Sjuksköterska/psykoterapeut

39

2

6

2

90

4

44

10

4

0

16

9

2

3

Sjuksköterska anestesi

1

4

8

6

6

6

3

10

3

1
1

62

100

80

9

2

16

16

46

3

28

Totalt

0
24

5

9

Ögonsjuksköterska

3
135

1
6

Spec. Sjuksköterska äldre

3

4

Sjuksköterska ambulans
Sjuksköterska Kirurgi

1

42

8

1

2

1

8

1

636

109

2

2

3

1

97

90

82

99
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1

10

2.5.2 Kommande pensionsavgångar
2017

2018

2019

Barnmorska vårdavdelning

1

1

3

Barnmorska natt

1

Barnmorska öppen vård

1

2020

2021

2022

2023

2024

2026

1
2

2

1

5

1

2

1

1

2

Intensivvårdssjuksköterska

2

4

4

4

5

2

2

1

1

3

1

2

Onkologisjuksköterska
Operationssjuksköterska

2

1

3

9

6

1

1

Psykiatrisjuksköterska

2

1

Sektionsledare

1

Sexolog

1

Sjuksköterska barn o ungdom

1

1

1

2

4

1

3

Sjuksköterska anestesi

1

2

12

5

3

2

4

1

6

1

1

2

4

5

31
5

1

1
1

Sjuksköterska ambulans

42

1

Sjuksköterska/psykoterapeut

1
1

1

1

1

2

4

3

Spec. Sjuksköterska äldre

1
1

1

2

6

1

5
3

1

1
7

14

18

22

11
1

1

Ögonsjuksköterska
Totalsumma

3

3

3

Ortoptist
Psykiatrisjuksköterska natt

18
1

1
2

Tot.
7

2

Bitr. avdelningschef
Distriktsköterska

2025

18

20

11

1

1

16

15

3
20

161

2.5.3 Personalomsättning

Sjuksköterska spec.

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

5,0 %

5,0 %

3,0 %

2,3 %

3,3 %

3,7 %

2.5.4 Analys och sammanfattning
Andelen specialistutbildade sjuksköterskor är 41%. Ett antal av våra specialiteter har relativt
stora pensionsavgångar de närmsta åren, distrikt, anestesi, IVA psykiatri och barnmorskor bör
nämnas. Totalt är dock åldersfördelningen relativt jämn i gruppen. Personalomsättningen har
ökat relativt mycket, dock från en låg nivå. Vi har idag 45 utbildningstjänster under 2017 där
medarbetare har möjlighet att studera med bibehållen grundlön, en mycket viktig och bra
satsning för att bibehålla och på sikt ha möjlighet öka antalet/andelen specialistsjuksköterskor.
Vi har välutvecklad samverkan med LNU och huvudhandledare som ansvarar för kvalitén på
våra specialistverksamheter. Under vt 2017 finns det 130 specialistsjuksköterskestudenter vid
LNU. Då det är ett nationellt intag kan vi räkna med att ca 30 börjar hos oss. Vid årsskiftet
2016/17 hade vi 56 vakanser som varat längre än 6 månader bland grund- och
specialistsjuksköterskor.
Ytterligare åtgärder behöver vidtas.
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-

Vi behöver på sikt skapa förutsättningar för att ta till vara magisterkompetensen som
specialistsjuksköterskor i allt större utsträckning har.
Vi behöver även tydliggöra specialistfunktionen i verksamheter med få specialister som
ett sätt att utveckla verksamheten och bibehålla kompetent personal.
Insatser för att få fler grundutbildade sjuksköterskor att söka sig till specialistutbildning
så att vi kan täcka vårt kompetensförsörjningsbehov.

Behov av distriktsjuksköterskor, anestesi, IVA, psykiatrisjuksköterskor och barnmorskor
kvarstår. Specialistutbildade sjuksköterskor är därmed en fortsatt prioriterad grupp i
kompetensförsörjningsarbetet.

2.6 Undersköterskor/skötare
2.6.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131
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Åldersstruktur
Region Kronoberg

20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot.

Ambulanssjuk.ej cert

1

Ambulanssjukvårdare cert

2

Barnsköterska natt

2

4

2

1

8

11

8

1

Barnsköterska

1

Tot. 60 år -

1

1

0

1

1

3

6

3

4

5

3

8

5

5

8

38

8

6

7

8

5

7

2

2

40

2

Fotvårdsspecialist

1

1

2

2

6

2

Laboratoriebiträde

1

1

1

3

1

Barnsköterska rotation
Barnundersköterska

3

Röntgenbiträde

1

1

Sektionsledare
Sjukvårdsbiträde

1

Sjukvårdsbiträde rotation

1

Skötare

6

5

4

1

3

2

3

1

1

1

5

5

26

5

25

30

32

22

31

22

37

1

2

1

56

4

1

Skötare mottagning
Skötare natt
2

2

2

4

8

3

2

1

1

3

2

1

3

4

Skötare/psykoterapeut

1

1

Socioterapeut

1

Undersköterska
Undersköterska mottagning

0

265

60

1

0

7

3

7

3

29

5

1

1

1

0

3

6

3

7

24

40

47

4

137

51

2

6

13

16

20

19

5

87

24

2

3

5

3

36

36

41

37

2

4

1

1

2

Undersköterska rotation

30

66

43

49

43

Undersköterska/sekt.led

1

1

Vårdare

1

Värdinna

1

Överskötare

1

Överskötare natt

1
41

2

3

Undersköterska natt

Totalt

1

1

Skötare 1:e

Skötare rotation

5

2

107

99

107

93

112

130

167

209

17

17

3

382

38

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1082

226

2.6.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tot.
Ambulanssjukvårdare ej cert

1

Ambulanssjukvårdare cert

1

Barnsköterska

1
1

2

1

Barnsköterska rotation

2

Barnundersköterska

1

Fotvårdsspecialist

1

2

1

3

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

Röntgenbiträde

1

2
2

1

1

1

1

1

1

Skötare

4

10

13

10

5

Skötare 1:e

14

1

1

2

6

10

6

Skötare rotation

2

Skötare/psykoterapeut

1

1
1

7

85
3

1
1

9
1

1
1

3

1

1

2

13
3

1

Sjukvårdsbiträde

Skötare mottagning

2
1

Sektionsledare

9
4

1

1

Laboratoriebiträde

Skötare natt

3

1

4

1
1

1

1

1

7
1
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Undersköterska

5

7

6

7

14

8

10

5

7

11

80

Undersköterska mottagning

4

2

3

4

2

4

8

4

3

4

38

Undersköterska natt

2

1

3

Undersköterska rotation

3

9

7

1
3

5

8

13

5

7
8

9

70

Undersköterska/sekt.led

1

1

Överskötare natt

1

1

Totalsumma

26

37

32

38

44

32

41

33

29

35

347

2.6.3 Personalomsättning

Usk, skötare m fl.

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

5,7 %

4,0 %

3,0 %

3,5 %

2,2 %

3,7 %

2.6.4 Analys och sammanfattning
Vi har mycket stora kommande pensionsavgångar både för undersköterskor och skötare. Vi
har en relativt stor ökning av personalomsättningen det senaste året. Vi upplever att
övergripande har vi relativt gott om sökande till USK-tjänster. Det är i nuläget attraktivt att
arbeta som undersköterska inom Region Kronoberg. När det gäller skötare är dock söktrycket
lågt i förhållande till behovet. Region Kronoberg ingår i VO-college som bedriver insatser för
att bl a främja tillgången på usk/skötare, vilket är ett viktigt inslag i den långsiktiga
kompetensförsörjningen.
Framtida insatser behövs.
- Vidareutveckla vårt interna arbete kring och medlemskapet i VO-College som är en
stor tillgång i arbetet med att kompetensförsörja oss inom området.
- Ta fram underlag för behovet av specialistundersköterskor
- Tillsammans med utbildningsanordnare skapa förutsättningar för att utöka vård och
omsorgsprogrammet med utgång psykiatri (skötare).
- Utbilda sjukvårdsbiträden/outbildade skötare inom psykiatrin till skötare
- Undersöka möjligheten att starta en YH-utbildning för undersköterskor som vill
utbilda sig till operationsundersköterskor/operationsassistenter, och att därefter införa
denna kompetens i verksamheten
Utbildningsplatserna kommer under perioden inte täcka behovet av undersköterskor och
framförallt skötare. Det råder också osäkerhet kring om utbildningsplatserna räcker avseende
specialistundersköterska barn och specialistundersköterska operation/anestesi/IVA.
Personalgruppen usk/skötare är i nuläget inte ett bristyrke, men det finns stor sannolikhet att
den blir det framöver på grund av de höga pensionsavgångarna, varför gruppen är prioriterad
för insatser framöver för att säkra det långsiktiga inflödet.
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2.7 Medicinsk sekreterare
2.7.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131

Åldersstruktur
Region Kronoberg

25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot. Tot. 60 år 1

1

1

2

2

13

2

Klinikassistent
Kliniksekreterare

2

2

2

3

1

0

Medicinsk sekreterare

4

13

16

19

26

56

63

63

2

262

65

Totalt

4

15

18

19

28

60

65

66

2

277

68

Koordinator

1

2.7.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tot.
Klinikassistent

1

1

Kliniksekreterare

1

1

3

1

Medicinsk sekreterare

12

9

13

8

11

10

10

15

9

13

110

Totalsumma

13

9

13

9

12

10

11

15

9

13

114

2.7.3 Personalomsättning

Medicinsk sekreterare

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

3,9 %

3,9 %

2,1 %

2,4 %

2,0 %

2,9 %

2.7.4 Analys och sammanfattning
Vi har mycket stora pensionsavgångar inom gruppen. Personalomsättningen inom gruppen är
dock relativt låg. Vi har i nuläget pågående YH-utbildning i egen regi där två omgångar är
antagna med 22 platser respektive termin. Första kullen examineras under juni 2017. Vi har

Page 62 of 899

även beviljats rätten att fortsätta med utbildningen. I närområdet finns även utbildning i Nybro
där vi över tid rekryterat medarbetare ifrån.
Även om vi har en pågående YH-utbildning så är det tveksamt om det tillräckligt väl täcker
våra behov under perioden på grund av förestående pensioneringar. Medicinska sekreterare är i
viss mån redan i dag ett bristyrke och det behövs fortsatta kompetensförsörjande insatser för
att säkra tillgången framöver.
-

Insatser för att fler utbildningsplatser tillförs i närområdet.
Etablera VFU-samverkan med Nybro?
Föra dialog med Arbetsförmedlingen om möjligheten att de utbildar medicinska
sekreterare

2.8 Psykolog/Psykoterapeut
2.8.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131

Åldersstruktur
Region Kronoberg

25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot. Tot. 60- år

Kurator/psykoterapeut
Psykolog

15

Psykolog/psykoterapeut

20

8

6

1

1

1

Psykoterapeut/handledare

4
1

1

PTP-psykolog
Totalt

60

6

1

2

7

3

1
1

15

21

10

8

4

2

8

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tot.
Kurator/psykoterapeut

1
1

1

1

Psykolog/psykoterapeut

2
1

Psykoterapeut/handledare
Totalsumma

0

1

2

2.8.2 Kommande pensionsavgångar

Psykolog

1
5

1
1

5
1

2
1

1

2

1
2
2

1

3
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2

10

3

3

2

1

0

72

11

2.8.3 Personalomsättning
2016

2015

2014

2013

2012

Medel

Psykolog

6,6 %

15,9 %

12,9 %

7,1 %

15,4 %

11,6 %

Psykolog/psykoterapeut

8,6 %

15,7 %

11,9 %

14,6 %

0,0 %

10,2 %

2.8.4 Analys och sammanfattning
Personalomsättningen är en av de högsta i Region Kronoberg och är ganska svängig från år till
år med stora variationer, dock ser vi en kraftig minskning det senaste året. Pensionsavgångarna
är relativt få de närmaste åren. Under hösten 2016 anställdes 13 PTP-psykologer varav 5 till
primärvården med syfte att förstärka primärvården med fler psykologer.
Med befintlig psykologutbildning på LNU i Växjö har vi ett mycket gott läge att
kompetensförsörja oss inom psykologområdet. Detta förutsätter ett fortsatt bra
omhändertagande av studenter från LNU och att vi kan behålla befintliga medarbetare i syfte
att sänka personalomsättningen. Avgångssamtalen är en viktig åtgärd för att kartlägga orsaken
till den relativt höga personalomsättningen.
Det bedöms inte som att ytterligare åtgärder för att främja rekryteringsläget behöver vidtas
riktat mot denna personalgrupp i nuläget.

2.9 Biomedicinsk analytiker/Cytodiagnostiker
2.9.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131
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Åldersstruktur
Region Kronoberg

20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot. Tot. 60 år -

Biomedicinsk Analytik Na
Biomedicinsk Analytiker

2
1

19

9

14

12

Bitr. avdelningschef

5

10

17

5

1

Bitr. verksamhetschef

1

Cytodiagnostiker
Sektionsledare
1

19

9

15

2

2

106

19

1

0

1

0

2

0
1

1

1
1

1

1

1

2

1

5

1

14

7

20

18

118

23

Laboratorieinstruktör
Totalt

14

10

5

2.9.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tot.
Biomedicinsk Analytik Na
Biomedicinsk Analytiker

2

1

1

2

3

2
5

1

1

1

5

Cytodiagnostiker

6

3

1

Laboratorieinstruktör

1

1

Sektionsledare

1

1

Totalsumma

2

4

1
4

5

2

29

1

2

5

7

1

3

4

36

2.9.3 Personalomsättning

BMA, cytodiagnostiker

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

1,7 %

5,8 %

2,4 %

3,2 %

1,6 %

2,9 %

2.9.4 Analys och sammanfattning
Totalt sett ser vi inom gruppen en ganska jämn åldersfördelning med mycket låg
personalomsättning. Relativt stora pensionsavgångar inträffar de närmsta tio åren men de är
relativt väl fördelade över hela perioden. Inom medicinskt servicecentrum finns ett
kompetensråd som regelbundet träffas för att diskutera kompetensbehovet inom bla denna
personalgrupp. Närmaste utbildning för BMA bedrivs av LNU i Kalmar med 20 platser per år.
Ytterligare åtgärder för att säkra ett framtida inflöde behövs
-

Tillsammans med verksamheten utveckla VFU samarbetet med Linnéuniversitetet i
Kalmar.
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2.10 Sjukgymnast/Fysioterapeut
2.10.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131

Åldersstruktur
Region Kronoberg

25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot. Tot. 60 år-

Distriktsgymnast

1

Ergonomisjukgymnast

1

1

3

Forskare

1

Fysioterapeut

4

2

Sjukgymnast

9

19

17

8

11

12

5

10

13

21

18

8

15

13

5

12

Totalt

0

1

1

7

0

4

95

14

1

1

4

109

16

1

Sjukgymnast/psykoterapeu

1

2.10.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 Tot.
Forskare

1

1

Sjukgymnast

2

1

2

2

2

Sjukgymnast/psykoterapeut

1

3

Totalsumma

2

1

3

2

2

2

13
1

1
3

15

2.10.3 Personalomsättning

Sjukgymnast/Fysioterapeut

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

4,5 %

0,9 %

3,8 %

6,1 %

1,9 %

3,4 %

2.10.4 Analys och sammanfattning
Kommande pensioneringar är inte särskilt stora. Personalomsättningen är varierande men
befinner sig på en relativt låg nivå. Vi ser viss tendens till ökande svårigheter att rekrytera
beroende på ökad allmän efterfrågan på kompetensen i samhället.
Ytterligare åtgärder behöver vidtas för att säkra kompetensförsörjningen.
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0

4

-

Utveckla VFU samverkan med aktuella närliggande utbildningsanordnare och för
ändamålet bygga upp en intern VFU organisation.

Andra åtgärder utöver detta för att säkra inflödet bedöms i nuläget inte som nödvändiga.

2.11 Arbetsterapeut
2.11.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131

Åldersstruktur
Region Kronoberg

20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år Tot. Tot. 60 år-

Arbetsterapeut

1

13

13

7

6

6

14

5

10

75

10

Totalt

1

13

13

7

6

6

14

5

10

75

10

2.11.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2019 2020 2021 2022 2024 2025 Tot.
Arbetsterapeut

1

2

2

4

1

1

1

12

Totalsumma

1

2

2

4

1

1

1

12

2.11.3 Personalomsättning

Arbetsterapeut

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

5,4 %

9,5 %

2,7 %

6,0 %

8,9 %

6,5 %

2.11.4 Analys och sammanfattning
Kommande pensioneringar är inte särskilt stora. Personalomsättningen är varierande. Vi ser
viss tendens till ökande svårigheter att rekrytera beroende på ökad allmän efterfrågan på
kompetensen i samhället.
Ytterligare åtgärder behöver vidtas för att säkra kompetensförsörjningen.
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-

Utveckla VFU samverkan med aktuella närliggande utbildningsanordnare och för
ändamålet bygga upp en intern VFU organisation.

Andra åtgärder utöver detta för att säkra inflödet bedöms i nuläget inte som nödvändiga.

2.12 Tandläkare
2.12.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131

Åldersstruktur
Region Kronoberg
Distriktstandläkare

25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot. Tot. 60- år
10

10

10

4

1

2

3

11

6

5

Sjukhustandläkare
Övertandläkare
Totalt

10

10

1

2

3

1

1

1

3

7

3

2

7

9

2

2

49

9

3

0

11

2

63

11

2.12.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tot.
Distriktstandläkare

1

1

4

1

9

2

Sjukhustandläkare

1

Övertandläkare
Totalsumma

1

1

1

1

1

5

1

2

1

2

1

2

5
1

2.12.3 Personalomsättning
Tandläkare

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

15,7 %

14,2 %

14,9 %

13,8 %

10,6 %

13,8 %
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1
15

2.12.4 Analys och sammanfattning
Tabellerna ovan visar att 11 av totalt 63 tandläkare har passerat 60 år och att vi kan förvänta
oss att 18% av distriktstandläkarna går i pension medan 45% av övertandläkarna går i pension
fram till år 2026.
Personalomsättningen i gruppen tandläkare är hög och vi arbetar med att minska rörligheten
och få fler tandläkare att stanna kvar hos oss. Även om personalomsättningen är högre än vad
vi önskar så kan vi konstatera att personalomsättningen i tandläkargruppen inom
Folktandvården ser liknande ut i stora delar av Sverige. Det här beror till viss del på att
Folktandvården är ofta förstahands valet för en nyexaminerad tandläkare eftersom vi kan
erbjuda god handledning, möjlighet att få en bra introduktion och möjlighet att utföra
behandlingar inom hela allmäntandläkarens kompetensområde. Utmaningarna för oss är därför
bl.a. att erbjuda fortsatt goda utvecklingsmöjligheter, en spännande och varierande vardag och
en god löneutveckling för att konkurrera med alternativet att börja arbeta privat/starta en egen
klinik.
Strategiskt arbetar vi med att ta emot så många tandläkarstudenter som möjligt för
sommarjobb. Vi har också tagit emot tandläkare med utländsk examen på praktik/nystartsjobb
med syftet att ge dessa personer en insyn i svensk tandvård och erbjuda möjlighet att öva upp
sina språkkunskaper.
Det vi konkret behöver arbetar vidare med framöver är bland annat:
-

Skapa fler möjligheter till kompetensutveckling genom att anordna korta interna
föreläsningar eller kvällsträffar
Avgångssamtal ska alltid genomföras för att bl a kartlägga orsaken till den höga
personalomsättningen
säkerställa att vi har en egenfinansierad ST-utbildning (uppdragsutbildning) igång hela
tiden
Fortsätta med fokusgrupper för att fånga upp information om vad som kan få
medarbetare att vilja stanna kvar
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2.13 Tandsköterskor
2.13.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131

Åldersstruktur
Region Kronoberg

25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot. Tot. 60- år

Ortodontiassistent
Tandsköterska

1
4

5

8

11

27

Tandsköterska 1:e
Totalt

4

5

8

12

27

2

2

12

22

28

1

3

3

13

27

33

5

2

2

119

30

1

8

4

3

132

36

2.13.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tot.
Ortodontiassistent

1

Tandsköterska

5

2

Tandsköterska 1:e

1

1

Totalsumma

6

4

1
4

6

6

5

1

1

5

6

1
4

8

4
3

1
6

5

6

8

3

1

43

1

5

2

52

2.13.3 Personalomsättning

Tandsköterska

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

5,2 %

2,2 %

2,2 %

1,5 %

0,8 %

2,4 %

2.13.4 Analys och sammanfattning
När det gäller gruppen tandsköterskor är medelåldern förhållandevis hög, 27 % har passerat 60
år enligt tabellen ovan Den första YH-utbildningen med 12 platser genom Kunskapsutveckling
Syd startade hösten 2015 och de första tandsköterskorna tog examen i december 2016. Av
dessa började sex hos oss. En omgång startade ht 16 och ytterligare två omgångar av
utbildningen har beviljats.
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Med pågående och nya beviljade YH-utbildningar görs bedömningen att rekryteringsbehovet
täcks, och inga ytterligare rekryteringsfrämjande åtgärder behöver i nuläget vidtas.

2.14 Köks- och måltidsarbete
2.14.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131

Åldersstruktur
Region Kronoberg

20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot. Tot. 60- år

Kock/kokerska 1:e
Kock-kokerska
Köksbiträde

1

4

1

4

2

1

4

1
5

17

44

17

2

2

2

1

0

81

25

1

10

3

4

4

5

6

Serveringsbiträde
Serveringsbiträde 1:e
Totalt

4
30

3
7

1

1
1

8

3

1

4

11

15

13

24

1

2.14.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 Tot.
Kock/kokerska 1:e

1

Kock-kokerska

1

Köksbiträde

1

Serveringsbiträde

1

Totalsumma

3

1
1

1

3

1

1

4

7

1
3

1

2

2

7

2

22
2

1
1

2

4

6

8

3

1

5

2.14.3 Personalomsättning
Köks- o måltidsarbete

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

1,2 %

1,2 %

2,3 %

2,3 %

2,2 %

1,8 %
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33

2.14.4 Analys och sammanfattning
Åldersstrukturen inom gruppen kockar är förhållandevis hög eftersom merparten återfinns i
grupperna 45 år och uppåt. Åldersstrukturen inom gruppen köksbiträde är mer jämnt fördelad.
Personalomsättningen är mycket låg. Det är inte några rekryteringssvårigheter inom gruppen
köksbiträde och vi bedömer inte att det kommer att ändras framåt. Det vore dock önskvärt att
några köksbiträden även hade kockutbildning för att kunna arbeta bredare och även ersätta
kockar vid viss frånvaro. Vid rekrytering till kock märks färre antal sökande och flertalet saknar
kockutbildning. Formell utbildning fodras för kock. Det ligger i linje med nationella prognoser
att kock är på väg att bli ett bristyrke. Region Kronoberg har hittills klarat
kompetensförsörjningen eftersom vi erbjuder andra arbetstider än exempelvis inom
krogbranschen.
Det behöver genomföras åtgärder framöver för att säkra tillgången.
- tillsammans med andra intressenter genomföra en uppdragsutbildning till kock via t ex
Ryssby eller Lernia där köksbiträden kan kompetenshöjas.
- Förstärka kontakterna med gymnasieutbildningarna inom området.
- Utveckla mottagandet av prao/praktikanter/nyanlända
Trots att det i genomsnitt bara är en pensionsavgång om året inom kockgruppen är
bedömningen framåt att vi kan få svårt att kompetensförsörja oss i takt med
pensionsavgångarna på grund av den ökande konkurrensen.

2.15 Chefer
2.15.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131
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Åldersstruktur
Region Kronoberg

25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år

Direktör el. motsvarande

5

2

4

5

5

Tot.

Tor. 60 - år

21

5

Verksamhetschef el. motsvarande

0

0

4

8

11

12

14

18

0

67

18

Avdelningschef el. motsvarande

2

5

13

26

43

37

25

29

1

181

30

Totalt

2

5

17

39

56

53

44

52

1

269

53

2.15.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tot.
2

2

3

10

2

3

1

30

3

6

4

4

45

9

8

9

8

85

Direktör el. motsvarande

1

2

Verksamhetschef el. motsvarande

2

2

3

6

4

1

6

Avdelningschef el. motsvarande

3

2

4

9

7

3

Totalsumma

6

4

7

17

11

6

Chefsförordnanden
Region Kronoberg

2017

2018

2019

2020

2021

Tot.

Direktör el. motsvarande

3

7

5

5

0

21

Verksamhetschef el. motsvarande

12

19

19

9

1

70

Avdelningschef el. motsvarande

20

45

43

54

7

185

Totalt

35

71

67

68

8

276

2.15.3 Personalomsättning
Ledningsarbete

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

3,9 %

4,8 %

1,7 %

5,5 %

3,1 %

3,8 %

2.15.4 Analys och sammanfattning
Under perioden beräknas 85 chefer, fördelade på samtliga chefsnivåer, gå i pension relativt
jämnt fördelat under perioden. Personalomsättningen varierar något mellan åren med ett
medelvärde på 3,8 %.
Föregående tabeller visar åldersstruktur och kommande pensionsavgångar men tillägas bör att
vi även under perioden har ett antal chefsförordnanden som löper ut för omförhandling, se
ovan.
Som ett led i att trygga Region Kronobergs framtida behov av chefer och ledare, startar under
senhösten 2017 ett ledarprogram för Framtida ledare i Region Kronoberg. Detta innefattar 24
platser och genomförs i samarbete med Linnéuniversitetet (15 p). Programmet avslutas i
februari 2019. Programmet är även en satsning på den enskilde medarbetaren utifrån målet att
vara en attraktiv arbetsgivare. För att säkerställa ett gemensamt förhållningssätt och tydliga
uppdrag för cheferna i Region Kronoberg, har en ledaridé samt uppdragsbeskrivningar för
chefer på samtliga nivåer tagits fram. Ett systematiskt arbete gällande ledarskapets alla delar
pågår och exempel på delar i detta är introduktion, utveckling, utvärdering, chefsväxling och
rekrytering. Som ett led i att skapa goda förutsättningar för chefer och ledare i vår organisation
pågår ett antal aktiviteter, såsom kartläggning av antalet medarbetare/chef, samordnad
introduktion samt utökning av antalet schema- och bemanningsplanerare.
Ytterligare åtgärd behövs.
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-

1-2 nya omgångar av Framtida ledare eller liknande program under perioden.
Kvalitetssäkra chefsrekryteringsprocessen utifrån ledaridén

I övrigt bedöms ytterligare åtgärder utöver pågående ledarsatsningar för att säkra tillgången på
ledare inte finnas.

2.16 Handläggare
2.16.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131
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Åldersstruktur
Region Kronoberg

20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot. Tot. 60 - år
4

1

Beredskapsstrateg

1

1

0

Bitr avdelningschef

1

1

0

Avdelningssamordnare

2

1

Bitr verksamhetschef

1

1

Ekonom

4

2

3

1

1

1

1

Folkhälsostrateg

1

1

1

Folkhälsoutvecklare

1

1

Fou-handledare
Försäljningsansvarig

2

1

1

1

2

1

HR-Specialist

7

2

6

2

Infrastrukturplanerare

4

1

Inköpssekreterare

1

IT- strateg

1

1

1

IT-ansvarig

2

2

2

1

0

13

1

1

0

6

2

2

0

1

0

24

4

1

0

1

0

3

0

6

2

IT-utbildare

1

1

1

1

2

6

2

IT-utvecklare

4

9

8

9

9

5

44

5

6

0

2

2

2

14

2

1

1

Kommunikationsstrateg
Kommunikatör

2

2

1

2

1

1

2

2

1

Konsthandläggare

1

Kvalitetskontrollant

1

Kvalitetssamordnare

1

2

Kvalitetsutvecklare

1

1

Lönesekreterare

1

Materielkonsulent

1

Miljösamordnare

3

Nämndsekreterare

1

1

1

1

Organisationsutvecklare

1

PA-specialist

2

1

Patientnämndshandläggare

1

1

Pensionsspecialist

1

1

Planeringssekreterare

1

1

1

Pressekreterare
1

Regional utvecklingssamordnare

1

3
2

9

Regionjurist

2
3

3

1

1

1

1

2

2

1

Registrator

1

2

1

Sekreterare

1

2

1

Stabsstrateg

1
3

4

1

Systemassistent
Säkerhetssamordnare

1

1

Tandvårdsstrateg
Teamledare
1

1

2

Uppföljnstrateg/IT-utvecklare

2

Utvecklingsledare

1

Verksamhetscontroller

1

Verksamhetsutvecklare

1
3

Vårdutvecklare
1

10

26

2

1

0

4

0

3

0

1

0

4

0

3

1

2

0

6

4

1

0

10

2

18

0

1

0

5

0

11

4

1

0

1

1

3

1

1

1

1

1

1

0

17

1

2

2

2
1

1

0

1

3

2

2

2

10

0

1

Utredare

1

2

1

1
1

2

4

Uppföljnstrateg/Verkhkontr
Utbildningsledare

0

2

Uppföljnstrateg/Perscontr
Upphandlare

0

3

1

1

Uppföljnstrateg/Ekonomisek

Totalt

1

1

Projektledare

Trafikplanerare

1

1

4
1

1

2

1

2

1

0

1

0

2

2

2

1

12

1

2

2

2

2

1

11

3

3

1

1

1

11

2

1

5

7

5

4

15

4
6

4

2

1

6

9

5

6

35

2

3

2

11

2

58

49

56

353

61

4

2

2

2

51

55

42
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5

2.16.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tot.
Avdelningssamordnare

1

Ekonom

1

Folkhälsostrateg
Folkhälsoutvecklare

1

2

1

1
2
1

1
1

2

IT-ansvarig

1

IT-utbildare

1

IT-utvecklare

1

Kommunikatör

1

6

2

2

1

2

1
2

1

1

1

3

1

Kvalitetssamordnare

1

Kvalitetsutvecklare
Lönesekreterare

1
1

Fou-handledare
HR-Specialist

2

1

1

2

11

2

4

1

2
1

1

1

1

Miljösamordnare

1

1

PA-specialist

1

1

Patientnämndshandläggare

1

1

Pensionsspecialist
Planeringssekreterare

1

Projektledare

1

1

1

1

1

4
2

2

Regional utvecklingssamordnare

1

Registrator
Sekreterare

1

Systemassistent
Säkerhetssamordnare

1

1
1

4

2

1

1
1

1

Tandvårdsstrateg
1

1

3

1

Uppföljningsstrateg/Ekonomisek

1

Uppföljningsstrateg/IT-utveckling

1

Upphandlare

1

Utbildningsledare

1

Utredare

1

Utvecklingsledare
Verksamhetscontroller
Verksamhetsutvecklare

1
1

Vårdutvecklare
Totalsumma

1

1

1
10

1

1

1
3

1

5

1

4

1

1
1

9

15

7
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4
2

1

1
7

2

1
1

1
2

1

1

2

2
1

1

Trafikplanerare

1

8

1

1

1

4

2
11

16

10

4

7

94

2.16.3 Personalomsättning
Handläggararbete

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

3,6 %

2,8 %

2,6 %

4,0 %

1,8 %

3,0 %

2.16.4 Analys och sammanfattning
Gruppen handläggare innefattar många befattningar och uppdrag, därför är det svårt att göra
en sammansatt bedömning av gruppen. Vissa av befattningar består endast av en eller ett fåtal
personer. Inga särskilda insatser görs i nuläget. Nyckelkompetens inom IT är konkurrensutsatt
och det finns för få i riket för att täcka det behov som finns både inom privat samt offentlig
verksamhet. Inom IT-befattningarna är personalomsättningen hög eftersom det finns många
privata IT-företag inom regionen som också konkurrerar om kompetensen. Växjö med omnejd
är en stor IT-aktör och det påverkar möjligheterna att rekrytera.
Framåt behöver vi anställa fler inom IT-befattningarna eftersom behovet av nya system också
ökar. Därför behövs ytterligare åtgärder.
- Medverkan inom Jobbsprånget och Tekniksprånget
- Utöka samarbetet med LNU för att ta emot studenter, tex för examensarbeten och
studentmedarbetare
- Ökat deltagande vid mässor
- Mottagande av prao/praktikanter
- delta i nätverk mellan offentlig och privata arbetsgivare för att samverka om t ex
utlandsrekrytering.

2.17 Administratör
2.17.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131
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Åldersstruktur
Region Kronoberg

20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66- år Tot. Tot. 60 - år

Administrativ assistent

4

3

4

4

Arkivassistent

1

Bemanningsassistent

2

Beställningsmottagare

1

Ekonomiassistent

1

Kanslist

6

Receptionist

3

1

18

3

2

2

1

1

3

1

1

1

2

4

6

12

6

2

11

2

9

16

9

4

0

1

1

1
1

Systemassistent

1

0

16

1

3

10

0

2

8

0

147

32

1

Telefonist

2

1

Trafikledare

2

2

2

14

11

15

1

4

0

1

1

3

0

3
3

1

2

1
1

1

Säkerhetsoperatör

9

43

4

Skrivtolk

Totalt

1

5

1

PA/Lön-assistent

8

1

1
2

8

2

2

1

Kundinformatör

5

3

1

2

1

1

2

15

11

1

22

26

31

1

2.17.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 Tot.
Administrativ assistent

1

Beställningsmottagare

1

Ekonomiassistent
Kanslist

1

2
1

1

1

2

Kundinformatör
PA/Lön-assistent

1

1

1

3

1

1

4

1

1

1

3

3

16

1

2

1

2

1

3

2
1

1

3

13

1

1
1

1

Säkerhetsoperatör

1

1

Telefonist

3

3

Trafikledare

1

Totalsumma

4

5

9

7
7

1

Receptionist
Skrivtolk

2

8

5

6

2

9

1

2

7

55

2.17.3 Personalomsättning

Administratörsarbete

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

4,3 %

3,7 %

2,2 %

3,8 %

0,7 %

3,0 %

2.17.4 Analys och sammanfattning
Inom assistentgrupperna är det olika scenarier som vi kan se framåt. PA-löneassistent har en
åldersstruktur där 9 av 16 har fyllt 60 år. Inom 6 år går 10 PA-löneassistenter i pension. Det
ställer krav på kompetensväxlingen men kan också innebära möjligheter där arbetsinnehållet
förändras i takt med att personalsystemen och digitalisering utvecklas. Inom löneavdelningen
tas regelbundet studenter från YH-utbildningen till Lönekonsult in för att genomföra sin
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praktik. Ekonomiassistenterna arbetsinnehåll kommer att stå inför förändringar kopplat till
systemutvecklingen. Ingen av assistentgrupperna har haft större rekryteringssvårigheter och
bedömningen är att det inte kommer att vara det framöver.
Några rekryteringsfrämjande insatser riktat till administratörsgruppen bedöms inte behövas.

2.18 Ingenjör
2.18.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131

Åldersstruktur
30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år
Accelerationsingenjör
Elingenjör

1

Fastighetsförvaltare
Fastighetsingenjör

1
3

1

1

Hjälpmedelsingenjör
Medicinteknisk ingenjör

1

1

1
1

Sjukhusingenjör

2

5

2

2
1

4

4

2

8

2

2

3

2.18.2 Kommande pensionsavgångar
2020 2021 2022 2023 2025 Tot.
Elingenjör

1

1

Fastighetsförvaltare
Medicinteknisk ingenjör

1
1

1

1
1

1

1
2

1

Trafikingenjör
Totalsumma

1

1

Trafikingenjör
Totalsumma

66- år

1

1

1

1
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5

1

Tot.

Tot. 60 - år

1

0

1

1

2

0

6

0

1

0

13

3

1

0

1

0

26

4

2.18.3 Personalomsättning

Ingenjör m fl.

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

3,9 %

0,0 %

4,1 %

13,2 %

0,0 %

4,2 %

2.18.4 Analys och sammanfattning
Södra Sveriges ökade byggnationer påverkar rekryteringsmöjligheterna negativt inom
fastighetssidan även om åldersstruktur och pensionsavgångar inte visar på detta. Det är stora
byggprojekt på gång inom Region Kronoberg som dessutom ställer krav på att det finns
adekvat kompetens inom organisationen.
Rekryteringsmöjligheterna har varit skiftande om vi tittar tillbaka några år, det är svårt att
rekrytera med seniora kunskaper. Däremot är det gynnsamt att Linnéuniversitetet har
ingenjörsutbildning inom byggområdet. Första kontakterna är tagna på att utveckla
samverkansformer mellan Linnéuniversitetets ingenjörsutbildningar och Region Kronoberg.
Vissa insatser inom löneläget har också gjorts eftersom Region Kronoberg inte kunde matcha
södra regionen och riket. Verksamhetsområdet fastigheter har senaste åren arbetat med att
förtydliga sina processer, förbättra arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheterna inom
organisationen. Dessa åtgärder ser vi som gynnsamma inför framtiden.
Därför behövs ytterligare åtgärder.
- Medverkan inom Jobbsprånget och Tekniksprånget
- Utöka samarbetet med LNU för att ta emot studenter, tex för examensarbeten och
studentmedarbetare
- Ökat deltagande vid mässor
- Mottagande av prao/praktikanter

2.19 Tekniker
2.19.1 Åldersstruktur tillsvidareanställda 170131
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Åldersstruktur
25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år
Hjälpmedelstekniker

1

Instrumenttekniker
IT-tekniker

1

1
3

2

4

2

Optiker
Snickare

1
3

5

5

2
3

1
4
5

7

5

Tot. 60 - år

6

2

8

0

1

1

23

1

1

1

3

1

2

0

2

Tekniker
Totalsumma

1
1

Tot.

3

9

11

6

6

39

6

7

16

20

11

10

81

10

2.19.2 Kommande pensionsavgångar
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tot.
Hjälpmedelstekniker

1

2

1

Instrumenttekniker

1

IT-tekniker

1

Optiker

1

Tekniker

1

1

1

2

Totalsumma

2

1

1

4

3

2

2

1
1
1

1

1

1

2

2

1

1

10

2

2

4

19

2.19.3 Personalomsättning

Tekniker o IT-tekniker

2016

2015

2014

2013

2012

Medel

5,1 %

5,4 %

0,0 %

2,9 %

3,0 %

3,3 %

2.19.4 Analys och sammanfattning
Åldersstrukturen inom IT-tekniker är förhållandevis jämn mellan åldersgrupperna, inom
tekniker på fastighetssidan ligger flertalet från 40 år och uppåt. IT-tekniker har hittills inte varit
svåra att rekrytera och vi bedömer det även framåt som att vi kommer att kunna rekrytera den
kompetens som behövs. Även i tekniker gruppen är nybyggnationerna i södra Sverige ett hot
för hur vi kan lyckas rekrytera och behålla medarbetare. Konkurrensen om arbetskraften är
stor. Medelåldern inom gruppen är dessutom hög. Vissa tekniker inom fastigheter har också
behörigheter knutna till sin befattning ex vis inom el. Arbete pågår för att utreda om vi som
arbetsgivare kan kompetenshöja med vissa behörigheter eller om erfarenhetstimmarna måste
förvärvas i annan organisation. Verksamhetsområdet fastigheter har senaste åren arbetat med
att förtydliga sina processer, förbättra arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheterna inom
organisationen. Dessa åtgärder ser vi som gynnsamma inför framtiden.
I övrigt identifieras inget behov av rekryteringsfrämjande åtgärder för denna grupp i nuläget.

Page 81 of 899

3. Handlingsplan

Handlingsplanen summerar och sammanfattar slutsatserna som återfinns i analyserna som
gjorts utifrån rekryteringsprognoserna för respektive personalgrupp. Sammanfattningen görs i
form av en målgruppsanalys med åtgärder. Målgruppsanalysen inleds med generella åtgärder
och åtgärder som inte hör till någon av de prioriterade grupperna. Därefter definieras de
personalgrupperna med högst prioritering i det kommande kompetensförsörjningsarbetet och
riktade åtgärder gentemot respektive grupp. Åtgärderna är en bruttolista som i nästa steg ska
prioriteras, initieras och genomföras.

3.1 Målgruppsanalys

Nedan redovisas en sammanställning av de samlade generella åtgärder som identifierats utifrån
ett behov som inte tillgodoses tillräckligt i dagsläget.
3.1.1 Övergripande insatser för samtliga personalgrupper
I nedanstående lista återfinns de åtgärder som är av mer generell och övergripande karaktär
med effekter på rekryteringsläget för alla eller flertalet av personalgrupperna.
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Insatser för minskad personalomsättning
Ökat fokus på behållaperspektivet i nästkommande års verksamhetsplan.
Översyn av rutin för avgångssamtal och uppföljning av efterlevnaden av rutinen.
Rörande chefsgruppen behövs 1-2 nya omgångar av Framtida ledare eller liknande
program under perioden och en kvalitetssäkring av chefsrekryteringsprocessen utifrån
ledaridén.
När det gäller AT- ST- och underläkare leg säkerställa matchning mellan behovet av
olika specialiteter utifrån kommande pensionsavgångar gentemot kommande ST-tjänster.
Här måste hänsyn tas till behovet av dubbelspecialisering. Även skapa en struktur för att
ge utlandsstuderande (svenska medicinstudenter) en väg in i vår verksamhet.
Översyn och samordning av praktik och prao
Matchning av specialistsjuksköterskor mot behov
Utökat samarbete med skolor och universitet (ex kock, IT, fastigheter)
Kommunicera kompetensförsörjningsplanen
Ta fram en arbetsrutin och tidsplanering för arbetet med en årlig
kompetensförsörjningsplan
Insatser för att få medarbetare att stanna kvar efter pensionsåldern.
Marknadsföring av inflyttarservice för nyckelkompetens
Utveckla och i ökad omfattning införa kompetens-/uppgiftsväxling, dvs säkerställa Rätt
Använd Kompetens, RAK och se över innehåll i arbetet och fördelning av
arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper.
För BMA behöver vi tillsammans med verksamheten utveckla VFU samarbetet med
Linnéuniversitetet i Kalmar.
För sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter utveckla VFU samverkan med
aktuella närliggande utbildningsanordnare och för ändamålet bygga upp en intern VFU
organisation.
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•

•
•

•
•

•

Gällande kockar är det angeläget att tillsammans med andra intressenter genomföra en
uppdragsutbildning till kock via t ex Ryssby eller Lernia där köksbiträden kan
kompetenshöjas,
Förstärka kontakterna med gymnasieutbildningarna inom kockområdet och utveckla
mottagandet av prao/praktikanter/nyanlända
För IT-befattningarna inom handläggargruppen och för ingenjörer behövs medverkan
inom Jobbsprånget och Tekniksprånget, ett utökat samarbetet med LNU för att ta emot
studenter, tex för examensarbeten och studentmedarbetare, ökat deltagande vid mässor
och mottagande av prao/praktikanter.
För IT-befattningarna är det även angeläget att delta i nätverk mellan offentlig och
privata arbetsgivare för att samverka om t ex utlandsrekrytering.
För tandläkare behövs det skapas fler möjligheter till kompetensutveckling genom att
anordna korta interna föreläsningar eller kvällsträffar och säkerställande att
avgångssamtal alltid genomföras för att bl a kartlägga orsaken till den höga
personalomsättningen.
För tandläkargruppen ska det också säkerställas att vi har en egenfinansierad STutbildning (uppdragsutbildning) igång hela tiden och att fokusgrupper kontinuerligt sker
för att fånga upp information om vad som kan få medarbetare att vilja stanna kvar

I övrigt sker ett omfattande rekryterings- och marknadsföringsarbete som bedrivs i enlighet
med en årsplanering för respektive verksamhetsår. Dessa åtgärder måste även fortsättningsvis
ske.
3.1.2 Prioriterade yrken
Nedanstående personalgrupper är de som utifrån en analys av rekryteringsförutsättningarna
bedöms utgöra den största utmaningen inom kompetensförsörjningen framöver,
kategoriserade i prioritet 1 och prioritet 2, där ett står för att ett rekryteringsproblem är akut
och två för mer långsiktigt behov av åtgärder för att lösa en framtida brist eller något mildare
brist är de under prioritet ett. Under respektive personalgrupp redovisas de specifika åtgärder
som behöver vidtas riktat till just den gruppen.
3.1.2.1 Prioritet 1
Specialist- och överläkare
• Skapa rutin för dialog i god tid innan en eventuell pensionering i syfte att stanna kvar
längre i yrket, exempelvis på deltid, timavlönade eller som mentorer eller handledare.
• Utveckla och i ökad omfattning införa kompetens-/uppgiftsväxling, dvs säkerställa Rätt
Använd Kompetens, RAK och se över innehåll i arbetet och fördelning av
arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper.
• Utreda möjligheten att tillmötesgå efterfrågan på individuella lösningar för att anpassa
arbetslivet efter våra medarbetares behov utifrån exempelvis tjänstgöringsgrad och
arbetstider
• Utveckla möjligheten att erbjuda ST i forskning och ledarskap som ett sätt att vara
attraktiva gentemot ST läkare.
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Sjuksköterska grund
• Vidareutveckla marknadsföringen av utbildningen i länet
• Utveckla den lokala introduktionen
• Skapa tydliga former för kompetensutveckling över tid i yrket. Karriärvägar och
utvecklingsmöjligheter inom yrket behöver skapas
• Höja attraktionen i att vara en del av 24/7- verksamheten.
• Fortsatt satsning för Röntgen-SSK i samarbete med Lunds universitet och VFUsamverkan med universitet/högskolor
• Uppmärksamma behovet på nationell nivå av en kompletteringsutbildning till
röntgensjuksköterska, på grund av att många av de nyanlända är röntgentekniker
• Insatser för att minska personalomsättningen
• Införa en systematik för avgångssamtal utifrån gemensam standard som säkerställer att
samtalen genomförs för alla och att svaren sammanställs för att åtgärder ska kunna vidtas.
• Insatser för att få äldre medarbetare att stanna kvar längre.
• Långsiktig strategi för tillbakavändare i yrket, t ex handläggare och chefer
• Skapa rutin för dialog i god tid innan en eventuell pensionering i syfte att stanna kvar
längre i yrket, exempelvis på deltid, timavlönade eller som mentorer eller handledare.
• Utveckla och i ökad omfattning införa kompetens-/uppgiftsväxling, dvs säkerställa Rätt
Använd Kompetens, RAK och se över innehåll i arbetet och fördelning av
arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper.
• Skapa tydliga former för kompetensutveckling över tid i yrket. Karriärvägar och
utvecklingsmöjligheter inom yrket behöver skapas
• Uppmärksamma behovet på nationell nivå av en kompletteringsutbildning till
röntgensjuksköterska, på grund av att många av de nyanlända är röntgentekniker
• Undersöka möjligheten att införa seniora mentorer år nyutbildade sjuksköterskor genom
att tillvarata pensionerade medarbetare som går utöver ordinarie bemanning, som ett
komplement till det som redan finns i det kliniska utvecklingsprogrammet
Sjuksköterska specialist
Ytterligare åtgärder behöver vidtas.
• En tydligare matchning mellan utbildningstjänster och rekryteringsbehov inom olika
specialistkompetenser behöver ske.
• Vi behöver på sikt skapa förutsättningar för att ta till vara magisterkompetensen som
specialistsjuksköterskor i allt större utsträckning har.
• Vi behöver även tydliggöra specialistfunktionen i verksamheter med få specialister som
ett sätt att utveckla verksamheten och bibehålla kompetent personal.
• Insatser för att få fler grundutbildade sjuksköterskor att söka sig till specialistutbildning
så att vi kan täcka vårt kompetensförsörjningsbehov.
Medicinska sekreterare
Trots föreliggande utbildningsinsatser kommer det att bli en stor utmaning att
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ersättningsrekrytera kommande pensioneringar utifrån känt studerandeunderlag. Därför
behövs ytterligare åtgärder.
• Insatser för att fler utbildningsplatser tillförs i närområdet.
• Etablera VFU-samverkan med Nybro
• Föra dialog med Arbetsförmedlingen om möjligheten att de utbildar medicinska
sekreterare
3.1.2.2 Prioritet 2
Kock
Det behöver genomföras åtgärder framöver för att säkra tillgången.
• Tillsammans med andra intressenter genomföra en uppdragsutbildning till kock via t ex
Ryssby eller Lernia där köksbiträden kan kompetenshöjas.
• Förstärka kontakterna med gymnasieutbildningarna inom området.
• Utveckla mottagandet av prao/praktikanter/nyanlända
Undersköterska/skötare
Utbildningsplatserna kommer under perioden inte täcka behovet av undersköterskor och
skötare.
Det råder osäkerhet kring om utbildningsplatserna räcker avseende specialistundersköterska
barn och specialistundersköterska operation/anestesi/IVA. Personalgruppen undersköterska
är i nuläget inte ett bristyrke inom Region Kronoberg, men det finns stor sannolikhet att den
blir det framöver på grund av de höga pensionsavgångarna, varför gruppen är prioriterad för
insatser framöver för att säkra det långsiktiga inflödet.
• Vidareutveckla vårt interna arbete kring och medlemskapet i VO-College
• Ta fram underlag för behovet av specialistundersköterskor
• Tillsammans med utbildningsanordnare skapa förutsättningar för att utöka vård och
omsorgsprogrammet med utgång psykiatri (skötare).
• Utbilda sjukvårdsbiträden/outbildade skötare inom psykiatrin till skötare
• Undersöka möjligheten att starta en YH-utbildning för undersköterskor som vill utbilda
sig till operationsundersköterskor/operationsassistenter, och att därefter införa denna
kompetens i verksamheten
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Bilaga 1 Utbildningsplatser

Tabellen visar ett urval av yrken inom Region Kronoberg. Den första kolumnen visar vilken
utbildning som avses. Därefter redovisas dess längd och sedan hur många utbildningsplatser
som finns på respektive utbildning. Det är nuläget som anges.

Utbildningslängd

Ht 2016
Antal
deltagare vid
start

Vt 2017
Antal
deltagare vid
start

Ht 2017
Antal
deltagare vid
start

Vt 2018
Antal
deltagare vid
start

HT 2018
Antal
deltagare
vid start

VT 2019
Antal
deltagare vid
start

Ht 2019
Antal
deltagare vid
start

Akademisk nivå
AT (35 platser totalt per år)
Växjö
Ljungby

18 mån-21 mån

Ssk-utb
Växjö
Kalmar
Karlskrona
Röntgenssk

3 år

9
5

13
6

11
5

56

60

80

80

45
70

45
76

45
75

45
75

80
45
75

80

80

45
85

45
95

3 år

2

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

18
18
18
18
18

18
18
18
18
18

18
18
18
18
18

18
18
18
18
18

1,5 år
1,5 år
1,5 år
1,5 år

6
5
3
6

6
5
3
6

6
5
3
6

6
5
3
6

1,25 år
1,25 år

16
12
7
30

16
12
7
30
25

16

12
7
30

16
12
7
30
25

20

20

20

20

25

25
25
20
22

25

25

22

22

Specialist ssk
Op-ssk
Anestesi
IVA
Akutsjukvård
Ambulanssjukvård
Barnmorska (LNU)
Växjö
Karlskrona
Västervik
Kalmar
Distriktsjuksköterska (LNU)
Växjö
Kalmar
Västervik

Psykiatri
Ögonsjukvård(Kalmar)
Äldre(Kalmar)
BMA(Kalmar)

1,25 år

2 år(halvfart)
1 år(halvfart)
2 år(halvfart)
3 år

18

Eftergymnasial nivå
Tandsköterskeutb
Specialistundersköterska barn
Specialistusk op/ane/iva
Medicinsk sekr

1,5 år
1 år
1 år
2 år

25
Inställd

20

Gymnasial nivå
Vård- och omsorgspr
Östra delen (Vö, Uppvidinge, Tingsryd)
Västra delen (LL, Älmhult)

3 år
172
86
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Bilaga 2 Definition
Tillsvidareanställda
Antalet tillsvidareanställda avser antalet tillsvidareanställda registrerade i Personec P den 31
januari respektive år.
Åldersstruktur
Åldersstruktur avser åldersstrukturen på antalet tillsvidareanställda registrerade i Personec P
den 31 januari 2017.
Kommande pensionsavgångar
Kommande pensionsavgångar avser antalet tillsvidareanställda registrerade i Personec P den 31
januari 2017 med ett antagande av att medarbetaren går i pension vid 65 års ålder. Pensionsåret
visar det år medarbetaren fyller 65.
Medelålder
Medelålder avser snittåldern av antalet tillsvidareanställdas sammanlagda ålder registrerade i
Personec P den 31 januari 2017.
Personalomsättning
Personalomsättning avser ”Täljare” antal externa avgångar under vald period. ”Nämnare’’
medeltal anställda som är differensen mellan antal anställda i början och i slutet av perioden
genom periodens kalenderdagar. Endast tillsvidareanställda, här exkluderas de med någon av
avgångsorsakerna pension, avlidna, uppsägning (från arbetsgivarens sida), omorganisation och
sjukersättning.
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6
Heltid 17RK1595
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 243. Heltid 17RK1595

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 2018-01-01 ska grundprincipen vara att alla nya tillsvidareanställningar i
Region Kronoberg ska vara på heltid,
att avsteg från denna princip ska kunna ske enligt överenskommelse på den sökandes
initiativ,
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer inför
genomförande,
att bereda förslag till handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka tillsammans med samtliga fackliga organisationer samt
att uppdraget löpande återrapporteras till regionstyrelsens personalutskott.
Sammanfattning
Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är
avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer
jämställt samhälle.
I samtliga centrala löneavtal som tecknades under 2017 står det att arbetsgivaren bör
verka för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta heltid och att
anställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning. Utöver detta kom
Kommunalarbetarförbundet och SKL överens om att tillsvidareanställning på heltid ska
vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre
utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska ha en plan för hur andelen
medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och
utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-0531. Planen ska utarbetas tillsammans med lokala företrädare för
Kommunalarbetarförbundet.
Ärendet har beretts av regionstyrelsens personalutskott vid sammanträde den 29 augusti.
Yrkande
Robert Olesen (S) yrkar bifall till regionstyrelsens personalutskotts förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP) och Roland Gustbée (M).

Page
Page90
1 of 2
899

Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att från och med 2018-01-01 ska grundprincipen vara att alla nya tillsvidareanställningar i
Region Kronoberg ska vara på heltid,
att avsteg från denna princip ska kunna ske enligt överenskommelse på den sökandes
initiativ,
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer inför
genomförande,
att bereda förslag till handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka tillsammans med samtliga fackliga organisationer samt
att uppdraget löpande återrapporteras till regionstyrelsens personalutskott.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Heltid
Beslutsunderlag: Heltid

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1595
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-08-30

Regionstyrelsen

Heltid

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att från och med 2018-01-01 ska grundprincipen vara att alla nya
tillsvidareanställningar i Region Kronoberg ska vara på heltid,
att avsteg från denna princip ska kunna ske enligt överenskommelse på den
sökandes initiativ,
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer
inför genomförande,
att bereda förslag till handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar
heltid ska öka tillsammans med samtliga fackliga organisationer samt
att uppdraget löpande återrapporteras till regionstyrelsens personalutskott.

Sammanfattning
Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är
avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett
mer jämställt samhälle.
I samtliga centrala löneavtal som tecknades under 2017 står det att arbetsgivaren
bör verka för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta heltid
och att anställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning. Utöver detta
kom Kommunalarbetarförbundet och SKL överens om att tillsvidareanställning på
heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i
högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska ha en plan för hur
andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast
2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig
avstämning fram till 2021-05-31. Planen ska utarbetas tillsammans med lokala
företrädare för Kommunalarbetarförbundet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag - Heltid

Sida 1 av 1
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-29

§ 41.

Heltid 17RK1595

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 2018-01-01 ska grundprincipen vara att alla nya tillsvidareanställningar i
Region Kronoberg ska vara på heltid,
att avsteg från denna princip ska kunna ske enligt överenskommelse på den sökandes
initiativ,
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer inför
genomförande,
att bereda förslag till handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka tillsammans med samtliga fackliga organisationer samt
att uppdraget löpande återrapporteras till regionstyrelsens personalutskott.
Sammanfattning
Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är
avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer
jämställt samhälle.
I samtliga centrala löneavtal som tecknades under 2017 står det att arbetsgivaren bör
verka för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta heltid och att
anställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning. Utöver detta kom
Kommunalarbetarförbundet och SKL överens om att tillsvidareanställning på heltid ska
vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre
utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska ha en plan för hur andelen
medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och
utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-0531. Planen ska utarbetas tillsammans med lokala företrädare för
Kommunalarbetarförbundet.
Yrkande
Yngve Filipsson (L) lämnar följande ändringsyrkande:
att från och med 2018-01-01 ska grundprincipen vara att alla nya tillsvidareanställningar i
Region Kronoberg ska vara på heltid,
samt följande tilläggsyrkande:
att avsteg från denna princip ska kunna ske enligt överenskommelse på den sökandes
initiativ.
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Robert Olesen (S) lämnar följande ändringsyrkande:
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer inför
genomförande.
Ajounering
Ordförande ajounerar mötet kl 10:30 och kl 10:45 för överläggning.
Beslutsgång
När mötet återupptas kl. 10:50 finner ordförande att endast ett förslag till beslut finns:
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 2018-01-01 ska grundprincipen vara att alla nya tillsvidareanställningar i
Region Kronoberg ska vara på heltid,
att avsteg från denna princip ska kunna ske enligt överenskommelse på den sökandes
initiativ,
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer inför
genomförande,
att bereda förslag till handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka tillsammans med samtliga fackliga organisationer samt
att uppdraget löpande återrapporteras till regionstyrelsens personalutskott.
Ordförande frågar om regionstyrelsens personalutskott kan fatta beslut i enlighet med
överenskommet förslag och finner att så är fallet.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Yngve Filipsson (L), Eva Johnsson (KD), Anna Fransson (S),
Roland Gustbée (M), Magnus Carlberg (S) och Robert Olesen (S) yttrade sig under
ärendets behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 2018-01-01 ska alla nya tillsvidareanställningar i Region Kronoberg vara
på heltid
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer inför
genomförande
att bereda förslag till handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka tillsammans med Kommunalarbetarförbundet och om möjligt samtliga fackliga
organisationer
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att uppdraget löpande återrapporteras till regionstyrelsens personalutskott.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Heltid
Beslutsunderlag: Heltid

Paragrafen är justerad
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Diarienr: 17RK1595
Handläggare: Monica Ranstad,
Datum: 2017-08-23

Heltid
Ärende
Regionstyrelsens personalutskott har gett i uppdrag att ett beslutsunderlag för
arbetet med att införa heltid i Region Kronoberg ska utarbetas.
Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar
heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och
bidra till ett mer jämställt samhälle. Att arbeta heltid är viktigt också för den
enskilde individen. En ökad inkomst ger också en högre pension.
Region Kronoberg behöver skapa långsiktiga förutsättningar för att införa
heltid och för att personal ska vilja stanna, utvecklas och orka arbeta heltid.
Centrala överenskommelser

Under de senaste centrala förhandlingarna om nya löneavtal har heltidsfrågan varit
upp till diskussion. För samtliga förbund, med undantag av Lärarnas
samverkansråd , så har det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser(AB)
ändrats i samband med tecknanadet av nya huvudöverenskommelser. I §1 i AB
står numera:
”För att möta verksamhetens behov och klara kompetensförsörjningen är det
viktigt att tillämpningen av villkoren skapar förutsättningar för ett friskt arbetsliv
och en god arbetsmiljö. Därmed ökar också förutsättningarna för ett längre
arbetsliv. Arbetsgivare bör också verka för att redan anställda arbetstagare i högre
uträckning ska arbeta heltid och att anställning på heltid ska vara det normala vid
nyanställning.”
Utöver detta har Kommunalarbetarförbundet och SKL skrivit in i den
prolongerade Huvudöverenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor,
HÖK 16, att ett lokalt arbete i syfte att öka heltidsarbete ska bedrivas:
”Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta
heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov
och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.
Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för det
fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31.
Planen ska processas med den lokala arbetstagarorganisationen i samverkan eller
genom förhandling enligt medbestämmandelagen om samverkansavtal saknas.
Lokal part äger möjlighet att påkalla central partsgemensam konsultation i syfte att
stödja lokala parters arbete.
För att åstadkomma en god arbetsmiljö bör vidare en sammanhållen arbetstid
eftersträvas om det är möjligt utifrån verksamhetens behov.”
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Uppdrag i budget

I budgeten för Region Kronoberg för 2016 står följande ”Heltidsschema ska
erbjudas till medarbetare som önskar detta och vi ska se över schemaläggning för
att under mandatperioden avskaffa delade turer och minska andelen
rotationstjänster inom hälso- och sjukvården.”
Dessförinnan har det i dåvarande Landstinget Kronobergs budget under åren
2012 – 2014 stått följande lydelse ” De medarbetare som önskar heltid ska ges
möjlighet till detta.” och i budget för 2015 stod det ”Heltidsschema ska erbjudas
till medarbetare som önskar detta.”
Genomförande
Region Kronoberg ska enligt HÖK 16 tillsammans med
Kommunalarbetarförbundet göra en plan för hur andelen medarbetare som
arbetar heltid ska öka. Detta kommer att få konsekvenser för övriga medarbetare
i Region Kronoberg. Medarbetare arbetar till allra största delen i team och är
beroende av varandra. Ett arbete behöver därför startas där samtliga fackförbund
är direkt eller indirekt delaktiga i heltidsfrågan.
Arbetet med att fler både ska vara anställda på heltid och arbeta heltid kommer
och måste få ta tid.
I detta arbete måste ett fokus vara att behålla Region Kronoberg som en attraktiv
arbetsgivare. För vissa grupper kan det vara attraktivt att arbeta heltid, för andra
kan det vara oattraktivt. Införande av heltidsarbete måste utgå från verksamhetens
behov och kan få konsekvenser på organisation och fördelning av arbetsuppgifter
under hela dygnet. Arbete måste också kombineras med att de förändringar som
görs bidrar till bättre hälsa hos våra medarbetare.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Beroende på hur den kommande handlingsplanen utformas kan det medföra
kostnader för exempelvis
- projektledare
-förändringar i organisationen och fördela om arbetsuppgifter
-på sikt minskade kostnader för visstidsanställda och timavlönade
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§ 231. Informationsärende - Barnens bästa i Kronoberg 17RK153

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Information om arbetet inom det länsövergripande projektet Barnens bästa i Kronoberg
redovisas.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Lars Uddbäck, utvecklingsledare folkhälsa och social utveckling
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017

Paragrafen är justerad
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§ 232. Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 - verksamhetsplaner och
driftbudget 17RK1117

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag
att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå, i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 81/17 att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden,
trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för
Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och
fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Regionstyrelsen föreslås uppdra åt nämnderna och Grimslövs folkhögskola att fastställa
verksamhetsplan och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå, i enlighet
med bilagda anvisningar.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag
att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå, i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Verksamhetsplaner och driftbudgetram - nämnder och styrelser.
Verksamhetsplan och driftbudgetram - uppdrag till nämnder och styrelse, tjänsteskrivelse
§81 RF Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-18

Regionstyrelsen

Verksamhetsplaner och driftbudgetram – nämnder och
styrelser

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i
uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram
för underliggande driftsnivå, i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 81/17 att regionstyrelsen ger hälso- och
sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden
och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Regionstyrelsen föreslås uppdra åt nämnderna och Grimslövs folkhögskola att
fastställa verksamhetsplan och fastställa driftbudgetram för underliggande
driftsnivå, i enlighet med bilagda anvisningar.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Anvisningar verksamhetsplan och fastställande av driftbudgetram för
nämnder och styrelser.

Sida 1 av 1
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Diarienr: 17RK1117
Handläggare: Ulrika J Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-18

Verksamhetsplan och driftbudgetram – uppdrag till
nämnder och styrelse
Ärende
Regionfullmäktige beslöt § 81/17 att regionstyrelsen ger hälso- och
sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden
och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Regionstyrelsen föreslås uppdra åt nämnderna och Grimslövs folkhögskola att
fastställa verksamhetsplan och fastställa driftbudgetram för underliggande
driftsnivå, i enlighet med bilagda anvisningar.
Anvisningar verksamhetsplan
Regionstyrelsen har fastställt Region Kronobergs budgetprocess. Av
budgetprocessen framgår att Region Kronoberg arbetar efter modellen det
balanserade styrkortet i fyra pespektiv; invånare, medarbetare, verksamhet och
ekonomi. Verksamhetsplanerna följer strukturen för det balanserade styrkortet.
Verksamhetsplaner på styrelse och nämndsnivå fastställs av regionstyrelsen och de
respektive nämnderna. Verksamhetsplanerna ska innehålla den mest prioriterade
utvecklingen för planperioden och ska innehålla mål kopplat till nämndens och
styrelsens ansvarsområde. Varje mål ska ha minst en indikator så att målen kan
följas upp. Vissa mål kan generera handlingsplaner inom området.
Verksamhetsplanerna skapas i verksamhetsplansportalen.
Anvisningar driftbudgetram
Samtliga nämnder och styrelser ska utifrån de av regionfullmäktige beslutade
driftbudgetramarna besluta om fördelning av ramar till underliggande nivå
(centrum eller verksamhet).
Ramarna ska fördelas utifrån nettokostnader och fördelningen ska göras i syfte att
styra och resurssätta verksamheten för att realisera de uppdrag och målsättningar
som regionfullmäktige beslutat om, (Budget 2018 med plan 2019-2020) samt
utifrån nämndens/styrelsens verksamhetsplan 2018. Det ska i beslutet framgå på
vilka grunder fördelningen är gjord samt vilka särskilda prioriteringar som
nämnden beslutat om. Beslutet ska baseras på information som är känt vid
budgeteringstillfället och innebär att antaganden om förutsättningar och en viss
utveckling måste göras. Budgeten ska vara så realistisk som möjligt, men också
beakta krav från regionfullmäktige.
Tidplan
Nämnderna och styrelsen ska fastställa sina verksamhetsplaner med tillhörande
driftbudgetram senast innan den 30 november året de ska börja gälla.
Verksamhetsplanerna ska anmälas till regionfullmäktige vid det första
sammanträdet för året.
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§ 81.

Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 17RK1117

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med
Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020,
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 6 031 mnkr,
finansiering till 6 097 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018,
att fördela driftbudgetram 2018 på 6 031 mnkr preliminärt enligt följande:
- hälso- och sjukvårdsnämnd 3 901 mnkr
- trafiknämnd 323 mnkr
- regional utvecklingsnämnd 58 mnkr
- kulturnämnd 61 mnkr
- styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
- regionstyrelsen 1 677 mnkr, varav vårdval och tandvårdsstöd 1 062 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag
att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå,
att fastställa vårdersättning primärvård för 2018 till 4 048 kr inklusive moms per listad
och år,
att fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år för
behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barn- och
ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar,
att under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2018.
Sammanfattning
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning
för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en
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omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka
Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från
nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en
beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi
som kan mätas och följas upp under hela perioden.
Yrkanden
Nedanstående yrkanden lämnas till ärendet under § 80:
- Anna Fransson (S), Lennart Värmby (V), Michael Öberg (MP), Henrietta Serrate (S),
Charlotta Svanberg (S), Ragnar Lindberg (S), Robert Olesen (S), Olof Björkmarker (S),
Cheryl Jones Fur (MP) och Michael Sjöö (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
- Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson (L), Soili
Lång Söderberg (M), Ove Löfqvist (M), Roland Gustbée (M), Britt-Louise Berndtsson
(C), Pernilla Tornéus (M), Margareta Schlee (M), Elizabeth Peltola (C), Bo Frank (M),
Thomas Haraldsson (C), Pernilla Sjöberg (M), Mikael Johansson (M), Anna Zelvin (KD),
Carina Bengtsson (C), Ann-Charlotte Wiesel (M), Åke Carlsson (C), Ingemar Swalander
(M), Göran Giselsson (M) och Thomas Ragnarsson (M) yrkar bifall till förslag till budget
2018 med flerårsplan 2019-2020 från M, C, KD och L.
- Martina Ericsson (SD) yrkar bifall till förslag till budget 2018 med flerårsplan 20192020 från SD.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande tre förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens förslag.
- Suzanne Franks (M) med fleras bifallsyrkande till förslag till budget 2018 med
flerårsplan 2019-2020 från M, C, KD och L.
- Martina Ericssons (SD) bifallsyrkande till förslag till budget 2018 med flerårsplan 20192020 från SD.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar enligt
regionstyrelsens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen genomförs enligt följande:
1. Ordförande finner att regionstyrelsens förslag är huvudförslag till beslut. Hon frågar
om regionfullmäktige beslutar att Suzanne Franks (M) eller Martina Ericssons (SD) blir
motförslag. Hon finner att regionfullmäktige beslutar att Suzanne Franks (M) yrkande
blir motförslag.
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2. Ordförande ställer regionstyrelsen förslag och Suzanne Franks (M) yrkande mot
varandra enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande result:
Ledamot

Ja Nej Avstår

Anna Fransson (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)
Lennart Värmby (V)

Avstår
Ja

Eva Johnsson (KD)
Michael Öberg (MP)

Nej
Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Rolf Andersson (L)

Nej

Carina Bengtsson (C)

Nej

Åke Gummesson (S)

Ja

Helen Bengtsson (S)

Ja

Britt Bergström (V)

Ja

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Christina Bertilfeldt (S)

Ja

Olof Björkmarker (S)

Ja

Wirginia Bogatic Citron (V)

Ja

Page
Page106
3 ofof7899

Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-20

Marianne Nordin (S)

Ja

Åke Carlsson (C)
Bo Dalesjö (S)

Nej
Ja

Kerstin Ljungkvist (SD)

Avstår

Bo Frank (M)
Peter Freij (S)

Nej
Ja

Christer Henriksson (KD)

Nej

Göran Giselsson (M)

Nej

Martina Gustafsson (S)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Thomas Haraldsson (C)

Nej

Mikael Johansson (M)

Nej

Cheryl Jones Fur (MP)

Ja

Kjell Jormfeldt (MP)

Ja

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

Ja

Melena Jönsson (SD)
Ragnar Lindberg (S)

Avstår
Ja

Gull-Britt Tranvik (SD)
Tony Lundstedt (S)

Avstår
Ja

Soili Lång Söderberg (M)

Nej

Ove Löfqvist (M)

Nej

Ulf Engqvist (S)

Ja

Page
Page107
4 ofof7899

Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-20

Fanny Battistutta (V)

Ja

Pontus Nordfjell (SD)

Avstår

Robert Olesen (S)

Ja

Eva Ballovarre (S)

Ja

Elizabeth Peltola (C)
Joakim Pohlman (S)

Nej
Ja

Thomas Ragnarsson (M)

Nej

Sara Rosén Andersson (S)

Ja

Ricardo Salsamendi (S)

Ja

Kjell Gustafsson (C)
Henrietta Serrate (S)

Nej
Ja

Pernilla Sjöberg (M)
Michael Sjöö (S)

Nej
Ja

Ingemar Swalander (M)

Nej

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Tryggve Svensson (V)

Ja

Margareta Schlee (M)

Nej

Pernilla Tornéus (M)

Nej

Börje Tranvik (SD)

Avstår

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Nej

Anna Zelvin (KD)

Nej

RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande

Ja
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Resultat

30 25

6

Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsen förslag med resultatet 30 för, 25 mot
och 6 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Bo Frank (M), Göran Giselsson (M), Roland Gustbée (M), Mikael
Johansson (M), Soili Lång Söderberg (M), Ove Löfqvist (M), Thomas Ragnarsson (M),
Pernilla Sjöberg (M), Ingemar Swalander (M), Margareta Schlee (M), Pernilla Tornéus
(M), Ann-Charlotte Wiesel (M), Sven Sunesson (C), Carina Bengtsson (C), Britt-Louise
Berndtsson (C), Åke Carlsson (C), Thomas Haraldsson (C), Elizabeth Peltola (C), Kjell
Gustafsson (C), Eva Johnsson (KD), Christer Henriksson (KD), Anna Zelvin (KD),
Yngve Filipsson (L) och Rolf Andersson reserverar sig mot beslutet till förmån för
Suzanne Franks (M) yrkande.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med
Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020,
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 6 031 mnkr,
finansiering till 6 097 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018,
att fördela driftbudgetram 2018 på 6 031 mnkr preliminärt enligt följande:
- hälso- och sjukvårdsnämnd 3 901 mnkr
- trafiknämnd 323 mnkr
- regional utvecklingsnämnd 58 mnkr
- kulturnämnd 61 mnkr
- styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
- regionstyrelsen 1 677 mnkr, varav vårdval och tandvårdsstöd 1 062 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag
att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå,
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att fastställa vårdersättning primärvård för 2018 till 4 048 kr inklusive moms per listad
och år,
att fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år för
behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barn- och
ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar,
att under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2018.
Expedieras till
Regionstyrelsen
Nämnderna
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Ekonomidirektör






Beslutsunderlag
§121 RS Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
§175 RSAU Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
Förslag till beslut - Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020, förslag från Sverigedemokraterna

Paragrafen är justerad
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§ 233. Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som har bedrivits i
de av Region Kronoberg hel- och delägda bolagen under 2016
17RK933

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2016,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland AB,
Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform
Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b §§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje
sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till regionstyrelsen. I
yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgår
om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under
föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala
befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga beslutet
omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent.
Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande
och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet
AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB
samt IT-plattform Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det
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fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2016,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland AB,
Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform
Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017















Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Regionstyrelsens årliga beslut om verksamheten i de av Region Kronoberg hel- och
delägda bolagen under 2016
Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet under 2016,
tjänsteskrivelse.
Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse.
Destination Småland: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit under
föregående år 2016
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Kulturparken Småland: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen , som bolag bedrivit under
föregående år (2016)
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse.
Företagsfabriken i Kronoberg AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit
under föregående år (2016)
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
IT-plattform Småland & Öland AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år (2016)
Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Växjö Småland Airport AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit
under föregående år (2016)
Granskning av Ryssbygymnasiet AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
RyssbyGymnasiet: Uppföljning av verksamhet enligt verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under 2016.
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Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år(2016)
Granskning av ALMI Företagspartner Kronoberg AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Almi Företagspartner Kronoberg AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolaget
bedrivit under föregående år(2016)

Paragrafen är justerad
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Regionstyrelsen

Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som
har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen under 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2016,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland
AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt ITplattform Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna
samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b §§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, heleller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet
med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
Sida 1 av 2
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minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland,
Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB,
Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB under
2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2016 med tillhörande bilagor
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Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under 2016
Ärende
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b§§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, heleller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet
med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
minst 33, 3%. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.

AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten under 2016 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet som
har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten under 2016 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Regionstyrelsen noterar att Ryssbygymnasiet AB under 2016 upplånat 1 000 000 kr
av Region Kronoberg som avser förstärkning av rörelsekapitalet. Det lånet
återbetalades under hösten 2016. Under våren 2017 återkom Ryssbygymnasiet AB
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med förfrågan om nytt lån och regionfullmäktige beviljade lån om 2 000 000 kr.
Det lånet ska återbetalas senast den 30 september 2017.
Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten under 2016 har
bedrivits enligt de förutsättningar som finns i bolagsordningen.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Växjö Småland Airport AB
Växjö Småland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten under 2016 har
bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i Bolagsordning och
Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2016 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
bolagsordning.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den verksamhet som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2016 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2016 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2016. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2016 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
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Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet

Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilagor: Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under 2016
Granskning av RyssbyGymnasiet AB:s verksamhet under 2016
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under 2016
Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under 2016
Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s verksamhet
under 2016
Granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län AB:s verksamhet
under 2016
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under
2016
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under
2016
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Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet
under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
AB Destination Småland har inkommit med redovisning (se bilaga) om hur
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet
under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
Kulturparken Småland AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om hur
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet
under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
Växjö Småland Airport AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om hur
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s
verksamhet under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg har inkommit med redovisning (se bilaga)
om hur verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och
det fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Granskning av ALMI Företagspartner Kronoberg AB:s
verksamhet under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
Almi Företagspartner Kronoberg AB har inkommit med redovisning (se bilaga)
om hur verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och
det fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK933
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-06-26

Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s
verksamhet under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om
hur verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK933
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-06-26

Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s
verksamhet under år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om
hur verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK933
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-08-23

Granskning av Ryssbygymnasiet AB:s verksamhet under
år 2016
Ärende
I 6 kap 1 a och 1 b §§ kommunallagen (KL) föreskrivs att regionstyrelsen årligen i
särskilt beslut ska pröva om den verksamhet som Region Kronobergs bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna
(kompetensenligt). Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till regionfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Uppföljning enligt kommunallagen
Ryssbygymnasiet AB har inkommit med redovisning (se bilaga) om hur
verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det
fastställda kommunala ändamålet.
Utifrån inlämnad redovisning kan det konstateras att verksamheten bedrivits inom
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med 2 kap KL och det finns
inte anledning att gå vidare i granskningen ytterligare.
Regionstyrelsen noterar att Ryssbygymnasiet AB under 2016 upplånat 1 000 000 kr
av Region Kronoberg som avser förstärkning av rörelsekapitalet. Det lånet
återbetalades under hösten 2016. Under våren 2017 återkom Ryssbygymnasiet AB
med förfrågan om nytt lån och regionfullmäktige beviljade lån om 2 000 000 kr.
Det lånet ska återbetalas senast den 30 september 2017.

Anna Widströmer

Åsa Lupton

Regionjurist

Redovisningschef
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delägda bolag år 2016 17RK932
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 234. Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2016 17RK932

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2016.
Sammanfattning
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2016 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procentenheter.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag är
baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år 2016.
Uppföljningen påvisar inga större brister i den interna kontrollen.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017












Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016
Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016, tjänsteskrivelse
Destination Småland: Rapportering av internkontrollens utförande 2016
Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för RyssbyGymnasiet
Uppföljning av intern kontrollplan 2016- innehåll för RyssbyGymnasiet
Redogörelse för den interna kontrollen 2016 för Kulturparken Småland AB
Redogörelse för Intern kontrollplan 2016 för Kulturparken Småland AB
Redogörelse för internkontrollens utförande år 2016 i Växjö Småland Airport AB
Redogörelse av internkontrollens utförande år 2016 i AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Redogörelse för internkontrollens utförande år 2016 i Almi Företagspartner Kronoberg AB
Redogörelseav internkontrollens utförande år 2016 i Företagsfabriken i Kronoberg AB
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Redogörelse av internkontrollens utförande år 2016 i IT-plattform Småland & Öland AB
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK932
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-06-27

Regionstyrelsen

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2016.

Sammanfattning
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2016 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3
procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag
är baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år
2016. Uppföljningen påvisar inga större brister i den interna kontrollen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2016
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK932
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-06-26

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2016
Ärende
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
I enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag,
stiftelser och föreningar” ska bolagen för att uppfylla informationskravet avge en
årlig redovisning där bolagets ordförande, vice ordförande och verkställande
direktör beskriver:




Bolagets interna kontroll och organisering
Hur man under året har följt upp den interna kontrollen
Utvärdering av hur den interna kontrollen fungerar

I enlighet med riktlinjer för regionstyrelsens uppsiktsplikt ska det ske i den
omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art
och omständigheterna i övrigt. Uppföljning av den interna kontrollen i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag omfattar de bolag där Region Kronobergs
ägarandel är minst 33,3 procent.
Sideum Innovation AB
Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och därmed
bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
Växjö Småland Airport AB
Växjö Småland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK932
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-06-26

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den interna kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat
brister i den interna kontrollen.
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2016. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.

Bilagor: Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - AB Destination
Småland
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - RyssbyGymnasiet
AB
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - Kulturparken
Småland AB
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 – Växjö Småland
Airport AB
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - AB Regionteatern
Blekinge- Kronoberg
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - ALMI
Företagspartner Kronobergs län AB
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - Företagsfabriken i
Kronoberg AB
Rapportering av internkontrollens utförande år 2016 - IT-plattform
Småland & Öland AB
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Internkontroll för 2016
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

ÖVERGRIPANDE
Aktieägaravtal
Kontrollera att aktuellt aktieägaravtal
finns och att den är antagen.

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Bolagsordning
Kontrollera att aktuell bolagsordning
finns och att den är antagen.

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Styrelsens arbetsordning
Att arbetordningen för styrelsen
är tagen enligt ABL 8 kap
5 §, årsvis.

VD instruktion
Kontrollera att aktuell VD instruktion
finns och att den är antagen av
styrelsen.

Delegationsordning
Kontrollera att aktuell delegationsordning
finns och att den är antagen av
styrelsen.

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Delegationsordning finns och är antagen av styrelsen.

Bör revideras i HR funktionen. Ordet

Ja

HR funktionen bör ses över och förtydligas.

"beslut" i ordningen bör kanske ändras till
"leda".

Nej

170319/MN

Avviker från planen enl följande:
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Internkontroll för 2016

Organisationsschema
Kontrollera att aktuellt organisationsschema för bolaget och
organisationen finns.

Styrelsebeslut
Kontrollera att beslut som fattats
samt fastställts av styrelsen
verkställs.

Aktiebok
Kontrollera att atieboken finns
och att den är aktuell.
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170319/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Uppföljning av intern
kontrollplan
Kontrollera att alla moment
i den interna kontrollplanen genomförts.

X

Ja

170512/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Page 165 of 899

3(20)

Internkontroll för 2016

Inköp
Kontroll inköp enligt lagen om
offentlig upphandling, LOU.
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

X

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Vi följer rutinen. Arbetar kontinerligt med att

Ja

se över samtliga avtal.
170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Diarieföring av
handlingar
Kontroll av att diarieföringen
görs på ett korrekt sätt.

Kommunallagen
Kontrollera att bolaget bedriver
sin verksamhet inom de ramar
som gäller för den kommunala
kompetensen, prinicperna och att
viktiga beslut ges möjlighet att tas av
fullmäktige.

Samverkansavtal St. Smålands
museum och Kronobergsarkivet
Kontrollera att samverkansavtal mellan
Kulturparken Småland, St. Smålands
museum samt Kronobergsarkivet
finns och att de är aktuella.

X
170319/MN

I aktieägaravtalet finns ett direktiv om att KP skall följa

Dokumenthanteringsplan skall utarbetas

Region Kronobergs dokumenthanteringsplan men

snarast så att handlingarna med säkerhet

KP har inte kunnat ta del av en sådan eftersom

hanteras enligt arkivlagen.

de inte har kunnat presentera planen.
Rutin saknas. Handlingar diarieförs enligt diarieplan
eller stämplas med inkommande datum. Handlingarna
som diarieförts förvaras i hängmappsystem och de
som stämplats i pärmar.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170319/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Samarbetsavtal med
Hembygdsföreningen
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Hembygdsförbundet och
att det är aktuellt.

X
170323/TS

Samarbetsavtal med
Emigrantinstititets vänner
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Emigrantinstitutets vänner och
att det är aktuellt.

Förslag till åtgärder

Det finns en gammal samarbetsöverenkommelse

Ett nytt avtal behöver skrivas mellan parterna

mellan Kronobergs läns hembygsförbund och

HBF och Kulturparken Småland samt en

Smålands museum.

översyn behöver göras över innehållet.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Samverkansavtal med de
fackliga organisationerna
Kontrollera att samverkansavtal finns
med de fackliga organisationerna
och att de är aktuella.

Samarbetsavtal med
St Svenska Emigrantinstitutet
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med St. Sv Emigrantinstitutet och
att det är aktuellt.

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

X

X

Det samverkansavtal som finns påskrivet är mellan

Det finns ett nytt utarbetat avtal som skall

stiftelsen och facken.

skrivas på.

Ja

170324/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170420/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Det saknas ett samarbetsavtal mellan parterna

Ett samarbetsavtal behöver skrivas. Idag finns

och överenskommelse gjordes 2017

ett avtal om en anställd inhyres.

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Samarbetsavtal med
Vilhelm Moberg sällskapet
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Vilhelm Moberg sällskapet
och att det är aktuellt.

X

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Det saknas ett samarbetsavtal mellan parterna

Ett samarbetsavtal behöver skrivas. Idag finns

och överenskommelse gjordes 2017

ett avtal om en anställd inhyres.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

EKONOMI
Attestrutiner
Kontroll av att attestantförteckning och instruktion
är aktuell.

Attestrutiner
Kontrollera att attest är utfört
av behörig personal.

X
170314/TS

Det finns en ny attestinstruktion. Den behöver

Ja

kompletteras med underskrifter från
samtliga berörda som får attestera.

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170314/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Fullmakter
Kontrollera att aktuella fullmakter
finns hos bank- och post.

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Firmatecknare
Kontrollera att aktuell
firmateckning finns och att
den överensstämmer
med Bolagsverket.

Leverantörsfakturor
Kontroll av kontering
av fakturor, att inga fakturor
flyttas mellan bolaget/stiftelser
utan rätt juridisk person står
på fakturan.

Bokföringsorder
Kontroll av att orsak till
omföring anges på
bokföringsordern samt
att den nya kodsträngen
skrivs på den ursprungliga fakturan.

Bokföringsorder
Kontroll av innehåll och kontering
på bokföringsordern.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170330/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
170418/TS

X

Under perioden 160101-170418 har det upptäckts 21

Vi tar fram en färdigt brevmall som vi kan

leverantörsfakturor som har fakturerats på felaktig
leverantör såsom St.Smålands museum, St Svenska
Emigrantinstitutet, Kulturarvcentrum (ingen juridisk pers)
En del fakturor saknade helt leverantörsmottagare.

bifoga med fakturan och skicka tillbaka till
leverantören ifall det är felaktig mottagare
samt ta kontakt med de leverantörer
det finns avtal för att se om det går att
överlåtas till Kulturparken Småland.

Vi försöker att skriva orsak till varför omföring är gjord

Underlättar om det finns en ekonomihandbok

i systemet, men det har inte alltid gjors.

där allt finns klart och tydligt.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Ja

170418/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Vi försöker att skriva orsak till varför omföring är gjord

Underlättar om det finns en ekonomihandbok

i systemet, men det har inte alltid gjors.

där allt finns klart och tydligt.

Ja

170418/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Kundfakturor
Kontroll att kundfakturorna
stämmer överens med
bekräftelse och faktureringsunderlag.
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Kundfakturor
Kontroll av att bolagets
kravrutiner följs.

X
170413/TS

Intern- resp extern representation
Kontrollera att regler för
representation följs och att det
konteras enligt gällande rutin.

Avstämningsrutiner
redovisning
Kontroll av att balanskonton löpande
stäms av, dvs kassa, bank,
leverantörsskuld, periodisering,
kundfordringar, förskott osv.

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

X
170413/TS

Obetalda fakturor följs upp kontinuerligt. Dock finner

Kan känna att det finns en god uppföljning

jag ingen skriven kravrutin. Vid kontroll av genomsnittlig kredittid på fakturor mellan 160101-170413 är
antalet 28 dagar på 537 st fakturor. Spannet
ligger på mellan 0-89 dagar.

på kraven, men den bör skrivas ner.

Har hittat ett antal verifikat som inte dokumenterats

Mail och information skickas till samtliga

Ja

med anledning till representation och vilka som
bjudits.

som har möjlighet att attestera.
Har bett UB blir hårdare med att ta in
gäster ifall konto med representation använts.

Nej

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Moms
Kontroll av att momsdeklarationen
upprättas och skickas i rätt tid samt
betalas med rätt belopp.

EU-, 3:e land, momssatser
Kontrollera att kontering samt
uträkning av EU-, 3:e landets
olika momssatser samt icke momspliktigt sker enligt rutin
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Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Årlig momssammanställning
Kontrollera att den årliga momsen
är sammanställd.
(Begär tillbaka moms enligt
procentuell fördelning).

F-skatt
Kontrollera att f-skattsedel finns
samt att skatten betalas i tid.

en
lr

Ru
tin

Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

X
170413/TS

Den årliga momssammanställningen är gjord. Dock

Har varit i kontakt med Skatteverket och

Ja

har inga beslut kommit från Skatteverket beträffande
omprövning och hur fördelningen ska göras.

tryckt på svar beträffande beslut om hur
momsen skall fördelas till momspliktig och
momsfri omsättning.

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Utbetalning över 50.000 kr
Kontrollera att alla utbetalningar
som är över 50.000 kronor
har attesterats av VD.

Bidrag från ägare & staten
Kontrollera att samtliga årliga bidrag
har erhållits från ägare, övriga
bidragsgivare och staten.

Lämna offert
Kontroll av att rutin
följs och lönsamhetskraven uppfylls.

Fakturering av utförda arbeten
Gör avstämning av pågående arbeten
samt kontrollera att projekten
slutförs och slutfaktureras.
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Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
170512/TS

X

Rutin för hur offerter görs finns ej dokumenterat.

Det bör tas fram rutinbeskrivningar för de som

Avdelningar/enheter gör olika.
När det gäller lönsamheten för respektive produkt
kan behöva ses över och det skulle behövas
hjälp och tid för det.

gör offerter samt en översyn på prissättningen.

Rutin för att avstämning för pågående och slutförda

Ekonomi försöker att göra ett förslag på ett

Ja

projekt saknas. Avdelningar/enheter gör olika.

dokument där man snabbt kan få en snabb
översyn på vilka offerter som är gjorda samt
vad som är fakturerat.

Nej

170512/TS
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Lager
Kontrollera att inventeringsinstruktion
följs och att inventering utföres
på ett godtagbart sätt samt att
lagervärdet är rimligt.
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Kassa/reception
Kontrollera att samtliga utbetalningar
har attesterats enligt attestrutinen
före utbetalning.

Löner
Kontrollera att personalfodringar
och löneutbetalningar stäms
av löpande mot huvudboken.

ut
in

en

Kassahantering
Kontrollera att rutinen för kassahantering följs och att kassorna
stämmer enligt bokföringen.

en
lr

Ru
tin

Kontrollområde

Resultat:

För Kulturparken Småland AB

X
170413/TS

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Efter att vi har gått igenom samtliga kassarapporter

Vi kommer byta kassaapparat från den 1 april

har vi upptäckt att rutinen för korrigeringar inte följer
kassahanteringsrutinen. Vi har konstaterat att det
saknas kvitto till korrigeringarna, otydliga underskrifter
eller inga underskrifter. Väldigt sällan finns det noterat
anledning till varför korrigeringen har gjorts.

vilket vi hoppas ska göra det mer tydligt på
kvittorna vem som har slagit in i kassan samt
vem som gjort korrigeringen. Vi har mailat
till samtlig personal och ek.chef har även
informerat hur viktigt det är att denna rutin
följs, då all hantering av kontanter är en
risk.

Hittat flera kvitton som inte är underskrivna av verksam-

Information måste gå ut till samtliga chefer och

hetscheferna. Saknar även namn/samband på representation. Egna underskrifter på egna utlägg. Utbetalning har skett av friskvård, ska dock ske via personal.

personal om utlägg gjorts måste chef godkänna. De som betalar ut ska omgående
informeras.En ny rutin skrivs!
Fungera ej detta får kassan tas bort.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Kundförluster
Kontrollera att avskrivning av
kundförluster sker utifrån en genomförd åldersanalys samt att förlusterna
är säkerställda.

Garantiförpliktelse
Kontrollera att inga tvister
om garantiförpliktelser finns och
att de medtagits som avsättning
i föreliggande fall.

Mellanhavanden bolag/stiftelse/HBF
Kontrollera att mellanhavanden mellan
bolag, stiftelserna och HBF stäms av
löpande samt att betalningsöverföring
görs .

Bidrag/testamenten
Kontrollera att mottagna/lämnade
bidrag stämmer enligt redovisning
samt mot tagna styrelsebeslut.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170508/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Eget kapital
Kontrollera att aktieboken stämmer
mot bolagsstämmoprotokoll
samt antalet aktier.

Försäkringsbrev
Kontrollera att aktuella
försäkringsbevis finns och
att premien är inbetald i tid.

Pensionsåtagande
Kontrollera om några pensionsåtagande föreligger i bolaget..
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170323/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Leverantörsavtal
Kontrollera att det finns en avtalsliggera för Kulturparkens Smålands
samliga leverantörer samt deras
giltighetstid och att de omförhandlas.

X

Det finns en avtalsliggare som håller på att uppdateras

Skriva ett mail till samtliga medarbetare för

Ja

med samtliga avtal efterhand som de hittas.

att få kännedom om det finns några fler avtal
ute i organisationen, som inte finns i avtalsliggaren.

Nej

170323/TS
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Kundavtal
Kontrollera att det finns en avtalsliggera för Kulturparkens Smålands
samliga kunder samt deras
giltighetstid och att de omförhandlas.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170323/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

PERSONAL
Övertidsskuld
Kontrollera att övertidsskulden
är rimlig mot respektive verksamhet.

Arbetstidsförkortning, ATF, Flex
och Semesterlöneskuld
Kontrollera att analys av semesterlöneskuld görs i form av antal sparade
semesterdagar och arbetstidsförkortningstimmar samt flextimmar är rimliga.

Personalrapportering
Kontrollera att rutin för att informera
om händelse följs i form av
rapportering av månadsrapporter,
semester, ATF, bisysslor, uppsägning
av tjänst, lönejusteringar.

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Personal - nyanställning
Kontrollera att rutin för nyanställning
följs och att den nya personalen har
informerats om rutiner och riktlinjer
som finns i bolaget.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Anmälan av incidenter
Kontrollera att handläggning av tillbud
sköts enligt Arbetsmiljölagen 3 kap
2 a § och 2 b § inom respektive
ansvarsområde inom bolaget.

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Medarbetarsamtal
Kontrollera att samtliga medarbetare
har haft medarbetarsamtal som
skall hållas enligt rutin en gång per
år.

LAS, Lagen om anställningsskydd
Kontrollera att berörda personer
varslas inom föreskriven tid om
det skulle föreligga.

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

X

Svårt att följa upp då återrapportering inte sker

Införa en rutin på att medarbetarsamtal ska

till personal och dokumenteras i Flex.

återrapporteras till Personal när det gjorts.

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
170413/TS & MN

Till viss del fungera anmälan om tillbud och olycksfall.

Information har lämnats till samtliga chefer

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion
den 6 april 2017

och det har informerats till personlen.
Klargörande över vad som är tillbud har gjorts
och behöver spridas i organisationen.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Personuppgiftslagen, PUL
Kontrollera att PUL följs enligt
lag och föreskrifter.

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Löneutbetalning
Kontrollera att löneutbetalningen
är gjord av två personer samt att
bokföringsunderlaget är underskrivet
av VD.

Årlig lönejustering
Kontrollera att lönejusteringarna är
gjorda i systemet utifrån förhandlingarna
samt att de stämmer överens med
underskriven lista från chef.

Ja

170419/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Personalhandbok samt policydokument
Kontrollera att personalhandboken
samt policydokumenten är uppdaterad
och tillgänglig för personalen.

Samverkansprotokoll
Kontrollera att samverkansmöten
hålls samt att det skrivs protokoll som
finns tillgängliga för pesonalen.

X

X

Personalhandboken är under bearbetning och har

Ytterligare policies behöver skrivas bl.a.

ej godkänts samt publicerats.

IT och telefoni.

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Utbildning i brandskydd
Kontrollera att all personal har
aktuell brandskyddsutbildning.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Skyddsrond
Kontrollera att skyddsrond görs
enligt arbetsmiljölagen.

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

ÖVRIGT
Dokumentation brandskyddpolicy
Översyn av rutinen och aktuell
policy är kommunicerad och
finns tillgänliga för personalen.

Underhåll av brandutrustning
Kontrollera att kontroll av brandutrustning, släkutrustning,
elförsörjning, larmutrustning
och reservkraft är gjord.

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Page 179 of 899

17(20)

Internkontroll för 2016

Brandrond
Kontrollera att brandronder är gjorda
enligt brandskyddspolicyn.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Fordon
Kontrollera att körjournal upprättas
till samtliga fordon när de används.

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Statistik
Kontrollera att statistik förs på
samtliga arenor och att det följs upp
samt lämnas in till myndigheten för
Kulturanalys och Region Kronoberg.

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

IT- och säkerhetskopiering
Kontrollera att säkerhetskopiering görs
av samtliga servrar och att kontroll
görs så att det går att återstarta dem.

Kulturarvs-IT
Kontrollera att ansökan samt
rapporten görs och skickas in
i rätt tid till Kulturarvs-IT.

Utlånade föremål
Kontrollera att utlåningsavtal är
skrivna och är akutella samt att
föremålen är registrerade och att
besiktningsprokoll är utförda före
utlåning.

Depositionsavtal
Kontrollera att depositionsavtalen är
aktuella och att inlånade och utlånade
föremål återlämnas i tid.

X
170508/TS

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Dokumentation till backup och säkerhetskopiering av

Rutinen fungerar och den behöver doku-

servrarna saknas. Backup av all data på servrarna
körs varje natt och återläsning av slumpmässig
fil körs en gång i veckan.

menteras ner.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170413/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

170425/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Rutinen fungerar inte tillfredställande.

Är på gång att ersätta depositioner med utlån.

Ja

Depositioner skall inte finnas mer.
170425/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Skadedjursavtal
Kontrollera att skadedjursavtal finns
och att de är aktuella samt att de
används enligt avtalskriterierna.

Nya föremål
Kontrollera att rutinen för nyförvärv
av föremål följs.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

170425/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Rutinen fungerar, dokumentationen behöver

Arbeta fram en tydligare insamlings-

revideras.

och gallringsrutin.

Ja

170425/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Magasinkontroll
Kontrollera att städning och skadedjurskontrollerna är gjorda en gång
per månad enligt rutin

X

Ja

170425/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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20(20)

Internkontroll för 2016

Samlingar
Kontrollera miljöerna där samlingarna
befinner och se till att avtalet för
skadedjurskontroll är bokat

Tillgänglighet
Kontrollera att det finns en uppdaterad
handlingsplan för tillgänglighet samt
i samråd med fastighetsägaren
åtgärda enkelt avhjälpta hinder.
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Resultat:

För Kulturparken Småland AB

X

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Bristande information till externa hantverkare kan vara

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Rutin för information

Ja

en risk för samlingarna. Ex. öppna dörrar vid målning.
Nej
170425/BA & MN

Avviker från planen enl följande:

X
170516//MN & TS

Handlingsplan för tillgänlighet finns länkad till

Tillgänglighetsansvarig på Vöfab har kontaktats

Vöfab:s hemsida när det gäller Smålands museum och
tillgänlighetsdatabasen för Utvandrarnas hus. Tillgänghetsplan för Kulturarvcentrum saknas. Kronoberg
slottsruin har bytt fastighetsägare och det saknas
ett uppdaterat dokument för fastigheten.
Kronobergs lantbruksmuseum och Ryttmästargården behöver revideras.

på gällande Kulturarvcentrum.
En ansvarig har utsätts till att samla in
samtlig dokumentation rörande tillgänglighet
som finns i organisationen.
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Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
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11
Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
15RK2014
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 236. Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016 15RK2014

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2016.
Sammanfattning
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som
föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett grundstöd, som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni
räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till
regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2
kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år
(avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att stärka partiets ställning
i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen
utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska
redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt
räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas
inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderata samlingspartiet,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med
redovisningar av partistöd 2016. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och
uppfyller formkraven.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016
Centerpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05










Kristdemokraterna, Kronobergs redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Liberalerna redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Miljöpartiet de gröna i Kronobergs läns redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Moderaternas redovisning av erhållet lokalt partistöd
Socialdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Kallelse och handlingar distriktskongressen 2017-03-18, bilaga till Socialdemokraternas redovisning
Sverigedemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Vänsterpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd

Paragrafen är justerad
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Page202
2 ofof2899

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK2014
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-06-28

Regionstyrelsen

Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2016.

Sammanfattning
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd
som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska
senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig
redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från
föregående år (avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts
till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i
så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och
resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som
partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning
och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid
utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderata
samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har
inkommit med redovisningar av partistöd 2016. Redovisningarna har inkommit i
föreskriven tid och uppfyller formkraven.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK2014
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-06-28

Bilaga:

Centerpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016,
Kristdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
Liberalernas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
Miljöpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
Moderata samlingspartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
Socialdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
Sverigedemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
Vänsterpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016.
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Kallelse och handlingar
distriktskongressen
Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt
Den 95:e ordinarie distriktskongressen

Alvesta Folkets Hus, 18 mars 2017
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Musik: Trad
Text: Tove Alsterdal

Vi bygger landet i gärning och ord
där andra gick före och plöjde vår jord,
skapade livet, och arvet de gav,
i stad och på landet från skogar till hav.
Vi är de människor
som bygger landet.
Ja, det är du och jag och vi
som skapar framtid,
som föder glädje.
Ja, det är vi som ger det liv.
Malmen ur berget som smiddes till stål,
timret ur skogen och skolornas mål,
omsorg om gamla, om städning och mat
byggde tillsammans en välfärdens stat.
Vi är de människor…
Frisk eller sjuklig, en fattig eller rik,
en människa är alltid en människa lik.
En främling, en släkting, en hungrande i nöd,
alla har del i vårt dagliga bröd.
Vi är de människor…
Hör hur det sjunger bland stugor och betong,
hör hur det växer till framtidens sång.
Drömmen om rättvisa, frihet och fred
Kan blott besannas när många går med.
Vi är de människor…
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Distriktsstyrelsen hälsar dig välkommen till Socialdemokraterna i Kronobergs
distriktskongress den 18 mars i Alvesta Folkets Hus. Vi översänder här handlingar
där du hittar tider, dagordning och allt annat du behöver veta.
Handlingarna finns också digitalt på vår hemsida:
www.socialdemokraterna.se/kronoberg
Ombud
Om du som ombud inte kan närvara på kongressen ska du meddela detta till din
arbetarekommun som kallar ersättare.
Gäst
Om du som gäst önskar delta i kongressen, anmäl dig till Olof Björkmarker via
olof.bjorkmarker@socialdemokraterna.se eller telefon 070-241 22 21
Frågestund
Distriktskongressens frågestund är till för dig som ombud. Tanken med frågestunden
är att låta en aktuell debatt kunna ta plats på distriktskongressen utan att behöva
skriva en motion långt i förväg. I år kommer temat vara regeringens budget som
kommer att presenteras med tid för efterföljande frågor.

Med partihälsningar februari 2017
Distriktsstyrelsen
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Arbetsordning
Dagordning
Distriktsstyrelsens berättelse
Revisionsberättelse
Övriga berättelser
Motioner
Distriktsstyrelsens förslag
Valberedningens förslag

sidan 5
sidan 6
sidan 7
sidan 23
sidan 24
sidan 30
sidan 59
sidan 63

Handlingarna kompletteras på plats med förslag till lista för stiftsfullmäktige samt
förslag till distriktskongressens mötespresidie och redaktionsutskott.
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Förslag till arbetsordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts
95:e ordinarie distriktskongress
Begära ordet
Yrkande

Begärs skriftligt till presidiet via lapp.
Sker skriftligt till presidiet via lapp.

Talartid
Replik

Tre minuter, kan kortas efter beslut.
Ges vid personligt omnämnande.

Omröstning
Personval

Genomförs med acklamation (ja-rop).
Genomförs med acklamation eller vid votering
genom sluten omröstning.
Begärs muntligen, genomförs med handuppräckning.
Votering vid personval genomförs med slutenomröstning
Begärs muntligen.

Votering
Rösträkning
Streck i debatten

Streck i debatten prövas när så begärs samt då 5
personer av samma kön har talat efter varandra
eller står uppskrivna i rad på talarlistan.

Lördag 18 mars i Alvesta Folkets Hus
08.30 – 09.30

Samling, anmälan av ombud, kaffe

09.30 – 12.00

Kongressöppning och kongressförhandlingar

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 16.00

Kongressförhandlingar

16.00

Avslutning

Sidan 5
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Förslag till dagordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts
95:e ordinarie distriktskongress
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

Kongressen öppnas
Beslut om arbetsordning
Beslut om dagordning
Fastställande av antal ombud
Beslut om kongressens offentlighet
Val av kongressens funktionärer
a) två ordförande
b) två sekreterare
c) tre ombud att justera protokoll
d) tre ombud att utgöra rösträknare
e) fem personer att utgöra redaktionsutskott
Behandling av distriktsstyrelsens berättelse
Behandling av revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
Behandling av övriga berättelser
a) riksdagsgruppens berättelse
b) regiongruppens berättelse
c) europaparlamentariker Anna Hedhs berättelse
Behandling av inkomna motioner
Behandling av distriktsstyrelsens förslag
a) fastställande av distriktsstyrelsens aktivitetsplan
b) budget 2017
d) eventuellt övriga förslag från styrelsen
Gästerna har ordet
Val med anledning av Kyrkoval 2017
a) Lista till stiftsfullmäktige
Val av partiorgan
a) en distriktsordförande
b) tio ledamöter till distriktsstyrelsen
c) tio ersättare till distriktsstyrelsen
d) fyra ledamöter till verkställande utskott
e) tre revisorer
f) tre revisorssuppleanter
Kongressen avslutas

Sidan 6
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Distriktsstyrelsen lämnar härmed sin berättelse över verksamheten för 2016 till
partidistriktets 95:e kongress. Berättelsen är behandlad och fastställd av
distriktsstyrelsen den 13 februari 2017.

Socialdemokraterna ska genom Kronobergs partidistrikt och övriga
partiorganisationen i länet vara den ledande politiska kraften i Kronoberg. Det
innebär att den politiska dagordningen ska sättas av partiet och att det är
socialdemokratiska förslag som får utrymme i den politiska debatten.
Verksamhetsplanen som antogs av distriktskongressen 2015 sträcker sig över
valet 2018 och målen under detta stycke ska också utvärderas först efter hela
planperioden. För 2016 har distriktsstyrelsen arbetat fram en aktivitetsplan som
distriktskongressen antagit.
Måluppfyllelse
 Antalet medlemmar ska uppgå till 3300 till 2018-12-31.
Följs upp efter valet 2018.
 Partidistriktet ska ha 10 mandat på partikongressen 2017.
Målet ej uppfyllt – utfallet blev 8 mandat.
 Samtliga nya medlemmar ska erbjudas studier under sitt första år som
medlem.
Målet delvis uppfyllt, flera arbetarekommuner har påbörjat arbetet med
medlemsutbildningen steg ett. Följs upp löpande under perioden.
 Samtliga förtroendevalda i partidistrikt, arbetarekommuner och Sföreningar ska ha arbetat med Framtidspartiet under perioden.
Följs upp 2018-12-31.
 Samtliga arbetarekommuner ska ha tillgång till egna utbildade
studiehandledare.
Målet delvis uppfyllt. Följs upp löpande under perioden.
 Samtliga arbetarekommuner ska självständigt genomföra
medlemsutbildningens första steg.
Målet delvis uppfyllt, flera arbetarekommuner har 2015 och 2016 genomfört hela eller
delar av medlemsutbildningens steg ett. Följs upp löpande under perioden.
 Partidistriktet skall genomföra medlemsutbildning steg 2.
Målet uppfyllt. Medlemsutbildning steg 2 genomfördes 2016.
Följs upp löpande under perioden.
 De facklig-politiska aktiviteterna på länsnivå ska ha ökat.
Följs upp under perioden.
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 Samtliga arbetarekommuner ska självständigt genomföra ett strategiskt
opinionsarbete.
Målet delvis uppfyllt, har påbörjats i några arbetarekommuner.
Följs upp löpande under perioden.
 Valresultatet 2018 ska leda till ytterligare mandat i Region Kronoberg och
att det tredje mandatet till Riksdagen återtas.
Följs upp efter valet 2018.
Besök i länet

Kronoberg har under 2016 besökts av företrädare från central nivå i
partiorganisationen, regering, riksdag och närstående organisationer.
Mikael Damberg, näringsminister, har varit flitig besökare i länet med tre besök, 6
april, 17 augusti och 25 november.
Ardalan Shekarabi, civilminister, 17 maj
Gabriel Wikström, sjukvårdsminister, 7 september
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, 20 september
1 maj

Under parollen Tillsammans för Sverige firades 1 maj 2016.
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd

Monica Haider, distriktsordförande och riksdagsledamot
Laila Naraghi, politiskt sakkunnig utrikesdepartementet
Helene Petersson, riksdagsledamot Jönköpings län
Firade i Göteborg
Olof Björkmarker, ordf regionala utvecklingsnämnden, Region
Kronoberg
Uppvidinge Firade i Växjö
Växjö
Sören Juvas, förbundsordförande HBT-socialdemokrater Sverige
Älmhult
Monica Haider, distriktsordförande och riksdagsledamot

Medlemsutvecklingen har under året legat på en stabil nivå. Det nya
medlemssystemet har stora möjligheter som kommer bli väl använda.
Övergångsfasen har gjort att sedvanlig statistik och jämförelser ej kan göras i
denna verksamhetsberättelse. En fördjupning och ett breddat ansvar för systemet
där fler företrädare i länets arbetarekommuner har kunskap och kan använda
systemet kommer bli viktigt.

Sidan 8
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Redovisning av antalet förtroendevalda socialdemokrater uppdelade i män och kvinnor
Fullmäktige
Totalt Män Kvinnor

Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Regionen
Totalt

14
16
15
10
14
11
20
15
22
137

8
10
7
5
9
8
10
7
11
75

6
6
8
5
5
3
10
8
11
62

Nämnder & styrelser
Totalt Män Kvinnor

Varav presidier
Totalt Män Kvinnor

31 18 13
30 20 10
38 19 19
13 8
5
27 17 10
18 11 7
65 29 36
32 22 10
30 14 16
284 158 126

13
10
12
6
10
5
16
12
12
98

10 3
6 4
8 4
4 2
7 3
3 2
7 9
9 3
8 4
62 36

Måluppfyllelse
 Partidistriktet ska under året erbjuda medlemsansvariga i samtliga arbetarekommuner utbildning i det nya medlemssystemet liksom kring
medlemsvärvning och medlemsmottagande.
Ej genomfört, planerat våren 2017.
 Aktiviteter i samband med partiets vår- respektive höstkampanj ska ha
medlems-värvning i fokus.
Genomfört.
 En återvärvning av medlemmar som skrivs ut för bristande betalning ska
göras.
Genomfört.

Studieverksamheten under 2016 genomfördes enligt plan och i samarbete med
flera andra organisationer, däribland Jönköpings läns partidistrikt gällande Röda
Akademin och medlemsutbildning steg 2 samt med Växjö Arbetarekommun
gällande ledarutbildning steg 1.
Distriktsstyrelsens studieansvariga har deltagit aktivt i planering och
genomförande av studieverksamheten. Fokus har legat på att den nationella
studieplanen ska genomföras och att alla delar av organisationen har redskap och
möjlighet att självständigt genomföra sin del av ansvaret. En studieträff i
partidistriktets regi har genomförts.
Måluppfyllelse
 Partidistriktet ska genomföra utbildning för handledare tillsammans med
ABF.
Genomfört.
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 Medlemsutbildning steg 1 ska erbjudas nya medlemmar i samtliga arbetarekommuner. Dessa genomförs antingen i egen regi, i samverkan med
distriktet och/eller med andra arbetarekommuner.
Genomfört.
 Minst en medlemsutbildning steg 2 ska genomföras av partidistriktet i egen
regi eller i samarbete med partidistrikten i Sydöstra regionen.
Genomfört.
 Minst en ledarutbildning steg 1 ska genomföras i egen regi eller i samarbete
med närliggande distrikt.
Genomfört.
 En dag för styrelsen ska genomföras under våren samt ett större
medlemsforum under hösten.
Genomfört.
 Medlemmar ska inbjudas att delta på Röda Akademin vid Ädelfors
folkhögskola.
Genomfört.
Partidistriktet har under året samverkat med LO-distriktet för att föra ut
socialdemokratisk politik via frukostmöten och andra träffar. Ett aktivt arbete har
skett i planeringen av framförallt länets egna ledamöters besök, men även till viss
del gällande nationella företrädares besök på arbetsplatser.
Måluppfyllelse
 Under året ska frukostmöten för att presentera och föra dialog kring
regeringens politik genomföras tillsammans med LO-distriktet.
Genomfört.
 Det fackliga utskottet ska träffas minst två gånger och ska även ta del av
arbetet med Framtidspartiet.
Genomfört.
 Initiativ för närmare kontakt med TCO och SACO ska tas.
Ej genomfört.
 Formerna för riksdagsledamöters och andra centrala företrädares besök vid
arbetsplatser ska utvecklas.
Genomfört.
 Initiativ till gemensamma utbildningar och insatser mot
främlingsfientlighet tas.
Genomfört.

Arbetet har under 2016 fokuserats på att belysa situationen i omvärlden på
partidistriktets evenemang och möten. Vidare har kontakter tagits för kommande
internationella projekt och utbyten. Då detta är ett långsiktigt arbete har inte det
slutförts.
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Måluppfyllelse
 Partidistriktet ska under 2016 undersöka möjligheten att själva eller
tillsammans med andra hitta former för ett internationellt inriktat projekt
eller nätverkssamarbete.
Påbörjat, men ej fullt genomfört.
 Partidistriktet ska vid minst två arrangemang under året uppmärksamma
aktuella skeenden i omvärlden.
Genomfört.
Arbetet med att skapa en mer hållbar och sammanhållen opinionsbildning från
kommun, region, stat och europeisk nivå har fortsatt. I det dagliga arbetet
genomförs detta genom medieplansarbetet men också genom besök från
företrädare i diverse verksamheter.
Måluppfyllelse
 Arbetet med att utveckla nya samarbeten i syfte att föra samman
opinionsbildning och politik från kommunal, regional, nationell och
europeisk nivå ska fortsätta.
Genomfört.
 Minst ett seminarium ska genomföras i samarbete med Socialdemokraterna
i Europaparlamentet.
Ej genomfört.
 Tillsammans med arbetarekommunerna ska arbetet med ett mer strategiskt
opinionsarbete inledas/fortsätta.
Påbörjat men ej fullt genomfört.

Partidistriktets 94:e kongress hölls den 19 mars i Alvesta Folkets Hus.
Kongressen behandlade 17 motioner och ibland annat frågor kring NATO och
solidarisk flyktingpolitik gick diskussionerna varma.
Monica Haider, riksdagsledamot från Älmhult, gavs nytt förtroende som
distriktsordförande. Tillsammans med partistyrelsens gäst, justitieminister Morgan
Johansson, delade Monica ut Erlandermedaljer till Kenneth Henrysson, Ljungby,
Ingemar Karlsson, Ljungby Anne-Christine Niklasson, Alvesta, Åke Eriksson,
Växjö, Carl-Olof Bengtsson, Växjö, Göran Borg, Växjö.
Morgan Johansson hälsade till kongressen och berättade att mycket av det som
regeringen genomfört i form av vallöften har hamnat i skuggan av
mandatperiodens inledning som varit dramatisk med händelser i Sverige och i
världen. Det handlar om reformer som avskaffande av stupstocken i
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sjukförsäkringen, minskad skatteklyfta mellan löntagare och pensionärer och
förbättrad A-kassa. Samtidigt har satsningar på brottsoffer- och kvinnojourer
genomförts. Beslut om att alla kommuner måste vara med att ta ansvar för
flyktingar har tagits.
Vidare menade han att Sverige tar marknadsandelar på den globala
exportmarknaden och arbetsmarknaden förbättras i en rasande takt.
Samtidigt har Sverige tagit emot 160 000 flyktingar under 2015. En stor
förändring är att många är ensamkommande barn. Sverige gjorde ett fantastiskt
jobb där frivilligorganisationer, kommuner och statliga myndigheter samarbetade.
Den verksamhet med språkutbildning som ABF och de andra studieförbunden
gör är fantastisk.
Det svenska systemet var på bristningsgränsen och väldigt hårt ansträngt. Det är
ett farligt läge rent politiskt då det öppnar upp för totalitära krafter. Det är ett
svårt etiskt och politiskt dilemma att besluta om genomförandet av de åtgärder
som regeringen vidtog kring gränserna under hösten.
Det vi har framför oss är att bygga samhället. Vi ska bygga skolor, bygga nya
bostäder och ny infrastruktur. Det är en klassisk socialdemokratisk uppgift. Det
handlar om att vi ska leva sida vid sida tillsammans även i framtiden. Vi står upp
för ett system där vi konkurrerar med hög kompetens och goda villkor, inte med
sänkta löner.
Totalt hade kongressen 149 ombud som fördelades enligt nedan:
Alvesta
16
Lessebo
14
Ljungby
19
Markaryd
13
Tingsryd
12
Uppvidinge 13
Växjö
49
Älmhult
13
Måluppfyllelse
 En distriktskongress ska genomföras enligt upparbetade rutiner.
Partidistriktets 94:e kongress är planerad och kallad till den 19 mars i
Alvesta Folkets Hus.
Genomfört.
Distriktsstyrelsen har haft 11 sammanträden och verkställande utskottet har haft
11 sammanträden under 2016.
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En tretimmars workshop har genomförts för styrelsen med medverkan från
partistyrelsens kansli kring utvecklingen av regional handlingsplan.
Måluppfyllelse
 Distriktsstyrelse och verkställande utskott sammanträder enligt antagen
datumplan.
Genomfört.
 En regional handlingsplan för partiets utvecklingsarbete ska tas fram.
Genomfört.
 Dialog- och informationsfrämjande arbetsformer mellan
arbetarekommuner och partidistrikt ska fortsätta utvecklas.
Genomfört.
Måluppfyllelse:
 En ny valberedning för perioden 2016-2020 ska väljas i samband med
distriktskongressen i mars.
Genomfört.
 Valberedningen ansvarar för att bereda förslag till distriktskongress och
valkonferens gällande partiorgan, listor till riksdag och region samt övriga
regionala uppdrag, inklusive kyrkovalet.
Genomfört

Partidistriktets expedition har under 2016 varit mindre bemannad än planerat på
grund av sjukskrivning och att en medarbetare valt att lämna sin tjänst. Under
delar av året har expeditionen haft andra personer inne på timmar och delar av
tjänster bland annat för ekonomi och ledningsfunktioner.
Detta har lett till en minskad måluppfyllelse på en rad områden, däribland
opinionsbildning och medlemsutveckling.
Måluppfyllelse:
 Fortsätta arbetet med rutiner och fortbildning för personal.
Genomfört.
 Genomföra fattade beslut och verksamhet som beskrivs under punkt 2.
Delvis genomfört.
 Minst ett besök ska göras till respektive arbetarekommun.
Delvis genomfört.



Nya relationer och samarbeten på olika områden ska utvecklas.
Arbetet påbörjat.

Sidan 13
Page 268 of 899

Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen beskriver Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts
organisation och ekonomi. Berättelsen är behandlad och fastställd av
distriktsstyrelsen den 13 februari 2016.
ARBETAREKOMMUNER OCH FÖRENINGAR
Antalet arbetarekommuner var vid årsskiftet 2016/2017 åtta stycken och antalet
föreningar i distriktet 49 stycken.
MEDLEMMAR
Antalet medlemmar vid årsskiftet 2016/2017 var 2580 personer, fördelade enligt
nedan.
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhults
Direktanslutna
Totalt

269
216
296
184
171
185
1057
193
9
2580
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FÖRTROENDEVALDA
Distriktsordförande
Monica Haider, Älmhult (facklig ledare, verkställande utskottet)
Ledamöter distriktsstyrelsen
Robert Olesen, Alvesta (internationell ledare, verkställande utskottet)
Lina Cesar, Lessebo
ClasGöran Carlsson, Ljungby (kassör, verkställande utskottet)
Anne Karlsson, Ljungby
Joakim Pohlman, Markaryd (internationell ledare)
Mikael Jeansson, Tingsryd
Camilla Ymer, Uppvidinge
Anna Fransson, Växjö (verkställande utskottet)
Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö (verkställande utskottet)
Henrietta Serrate, Växjö (studieledare)
Ersättare distriktsstyrelsen
Sebastian Ohlsson, Alvesta (facklig
ledare)
Lars Altgård, Lessebo
Magnus Carlsson, Ljungby
RosMari Jönsson Neckö, Markaryd
Magnus Carlberg, Tingsryd
Martina Gustafsson, Uppvidinge
Ola Palmgren, Växjö
Carl-Olof Bengtsson, Växjö
Charlotta Svanberg, Växjö
Stefan Jönsson, Älmhult

Adjungerade distriktsstyrelsen
Jussi Gröhn, LO-Sydost
Susanna Lif, t o m 2016-08
Jonas Ek, t o m 2016-10
Tomas Thornell, fr o m 2016-09

Distriktsstyrelsens ålderssammansättning
Tillsammans blir styrelsens ledamöter och ersättare 981 (954) år. Medelåldern är
46,7 (45,4) år. Siffror från 2016 i parentes.
Tre revisorer
Curth Eriksson, Växjö
(sammankallande)
Bertil Olsson, Alvesta
Bo Dalesjö, Ljungby

Tre revisorssuppleanter
Rose-Marie Holmqvist, Växjö
Göran Borg, Lessebo
Gun Lindell, Ljungby
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Valberedning
Malin Lauber, Växjö (sammankallande)
Per-Anders Nordahl, Alvesta
Ragnar Lindberg, Lessebo
Jerry Rogerstam, Ljungby
Ulf Engqvist, Markaryd
Ingrid Johansson, Tingsryd
Ann-Charlotte Kakoulidou, Uppvidinge
Anton Härder, Älmhult
Isabell Lindalen, SSU
Jussi Gröhn, LO
Maria Stansert, S-Kvinnor
Partistyrelsen och verkställande utskottet
Tomas Eneroth, Växjö (suppleant i verkställande utskottet)
Monica Haider, Älmhult (suppleant i partistyrelsen)
PERSONAL
Susanna Lif, ombudsman, 100 %, sjukskriven från 2016-08-03
Jonas Ek, ombudsman, 100 % t o m 2016-10-05
Camilla Ymer, assistent, 20 %, 2016-09-01 – 2016-12-31
Tomas Thornell, ombudsman, tjänstledig, förutom perioden 2016-09-12-2016-12-23
Olof Björkmarker, ombudsman, tjänstledig
Anna Fransson, ombudsman, tjänstledig
Ola Gustafsson, politisk sekreterare, arvoderad Region Kronoberg, t o m 2016-09-11
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Verkställda beslut och åtgärder
Motion om utökning av utbildningsplatser för läkarstudenter
Riksdagsgruppen lämnade in motionen i oktober 2016, och riksdagen har ställt sig
bakom den.
Motion om översyn av hyrläkarssystemet
Regiongruppen har agerat i frågan såväl lokalt som i SKL där Region Kronoberg tagit
en ledande roll i arbetet nationellt.
Motion om att modernisera utbildningar för speciallärare och specialpedagog
Riksdagsgruppen har inlett samtal och tittar på hur de ska ta det vidare.
Motion om förbjud kvacksalveri i behandling av sjukdom
Riksdagsgruppen har ännu inte påbörjat åtgärd.
Motion om att återinföra arvsskatten
Riksdagsgruppen har ännu inte påbörjat åtgärd.
Motion om att avskaffa nattaxan
Regiongruppen har prövat frågan i taxediskussioner men ej fått majoritet för
förslaget.
Motion om informationsmaterial om socialdemokraterna
Distriktsstyrelsen har lyft frågan och kommer att ta upp den igen under våren 2017.
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Resultaträkning
INTÄKTER
Verksamhets intäkter
Övriga intäkter

Not 1

KOSTNADER
Verksamhets kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Not 2
Not 3

Verksamhetsresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 4

Resultat efter finansiella poster
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till fonder
Återföring från fonder
Årets resultat
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2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

2 954 178
143 934

2 732 843
102 782

3 098 112

2 835 625

-1 182 744
-1 528 341
-16 250

-810 542
-1 181 169
-16 250

-2 727 335

-2 007 961

370 777

827 664

20 609
-150

532

20 459

532

391 236

828 196

-390 000

-7 746
-210 000

1 236

610 450

Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt 829500-8802

Balansrapport

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Lokalen Liedbergsgatan
Inventarier

Not 3
Not 3

97 500
0

113 750
0

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

Not 5

2 240 833

2 233 374

2 338 333

2 347 124

156 196
46 144
92 816
65 725

-502
99 183
14 315
255 868
33 157

12 635

12 635

Kassa och bank

2 958 543

2 409 513

Summa omsättningstillgångar

3 332 059

2 824 169

SUMMA TILLGÅNGAR

5 670 392

5 171 293

1 692 018
1 567 068
1 236

1 302 018
959 555
610 450

Summa eget kapital

3 260 321

2 872 023

Långfristiga skulder
Landstingsgruppens fond

1 925 489

1 919 093

Summa långfristiga skulder

1 925 489

1 919 093

115 032
106 383
263 167

10 058
261 087
5 747

484 582

276 892

5 670 392

5 068 008

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 6

Varulager

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat

Not 7

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 8

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1
Verksamhets intäkter
Medlemsavgifter
Anslag
Kansliavgifter
Partistöd, Region Kronoberg
Övriga rörelseintäkter
Öresavrundning
Not 2
Personal
Löner och ersättning till personal,
Löner och ersättning till förtroende valda
Övriga personal kostnader / externa tjänster

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader

Not 3
Materiella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde
Årets avskrivning enligt plan

Ingående bokfört värde
Årets investeringar
Årets avskrivning enligt plan

Not 4
Ränteintäkter eller liknande poster
Utdelning andelar i intresseföretag
Ränteintäkter
Resultat från försäljning av kortfristiga placeringar
Övriga kostnader
Not 5
Långfristiga värdepappersinnehav
Riksbyggens lokalförening i Växjö, Garantikapitalbevis nr 109
Swedbank Penningmarknadsfond, Landstingsgruppens fond
KF Sparkassa Kapitalkonto, Landstingsgruppens fond
Swedbank, Lux Svenska Likvid Plus/FRN-fond
Swedbank, Framtidskonto
SPAX Brint
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2016-12-31

2015-12-31

136 949
717 067
35 718
2 037 800
26 653
-9
2 954 178

130 317
531 414
24 125
2 047 000
102 782
-13
2 835 625

-1 122 465
-10 881
-30 900
-1 164 246

-788 311
-5 706
-47 148
-841 165

-303 858
-60 237
-364 095

-311 601
-28 403
-340 004

Lokalen
113 750
-16 250
97 500
Inventarier
0
0
0
0

Lokalen
130 000
-16 250
113 750
Inventarier
0

92
20 517
0
-150
20 459

92
440

1 000
419 726
1 505 763
314 344
0
0
2 240 833

1 000
419 478
1 499 615
313 281
0
0
2 233 374

0
0

532
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Not 6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kopieringsintäkter
Abonnemang dataprogram
Resekompani
TDC Internet
Folksam
Solid Park
Övriga förutbetalda kostnader

2016-12-31

2015-12-31

20 831
6 407
9 770
5 250
4 419
6 083
12 965
65 725

Not 7
Eget kapital
Balanserat kapital vid årets ingång
Korr 2015
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Specifikation ändamålsbestämda medel
Kongressfond
Valfond
Barn- och ungdomsfond

Not 8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avgifter, SAP
Anslag sidoorganisationer
Övriga upplupna kostnader

610 449
1 570 004

401 864
1 034 525
255 629
1 692 018

351 864
694 525
255 629
1 302 018

30 000
235 647
3 267
268 914

5 747
5 747

Efter gjorda bokslutsdispositioner föreslår styrelsen att årets resultat 1 236 kronor och tidigare
års balanserade resultat, 1 567 068 kronor, summa 1 568 304 kronor, balanseras i ny räkning.
Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har
avgivits

15/2 2017

Bertil Olsson

Curth Eriksson
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33 157
33 157

1 570 004
-2 936
1 236
1 568 304

Ekonomisk ställning och resultat
Resultatet av partidistriktets verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång
framgår av resultat- och balansräkning.

Bo Dalesjö

0

959 555

Slutord

Det går att kalla 2016 för kontrasternas år, på många sätt. Vi kom in från ett turbulent
2015 där hotande regeringskris och ett världsläge där fler tvingats fly krig och
oroligheter än på många år har satt sina spår.
Detta har utmanat oss som socialdemokrater där vi tvingats till beslut där vi haft tuffa
diskussioner om solidaritet och vad som egentligen kan förväntas av ett välfärdsland
som Sverige. Där resten av Europa inte tagit sitt ansvar. Den politiska dagordningen
har ändrats och vi har haft en diskussion som vi inte sett tidigare. Där
främlingsfientliga krafter har fått ett stort utrymme inte bara i Sverige utan i hela
Europa. Där vi i Sverige menar att vi måste ta ett gemensamt ansvar med tanke på
hur det ser ut i världen.
Detta samtidigt som vi har genomfört reformer inom välfärd, skola och infrastruktur
som alla syftar till att bygga Sverige starkare och mer jämlikt. Något som vi fortsätter
med. Vi är tydliga med att den svenska modellen ska utvecklas och inte avvecklas.
Att ge grund för människors trygghet och minska klyftorna är ett recept som vi tror
och vet löser många av samhällsutmaningarna. Det må låta enkelt, men är svårare att
genomföra. Mörka krafter ställer hellre människor mot varandra. Vi måste också stå
emot krafter som vill låta privata vinster gå före kvalitet i vår gemensamma välfärd.
Vi socialdemokrater har en uppgift att berätta om vår vision. Vår vision om att vi
tillsammans kan skapa en bättre värld om vi samarbetar och som bygger på
solidaritet. Att vi behöver varandra oavsett varifrån i världen vi kommer eller vem vi
än är. Vi behöver visa vägen mot den framtida trygghet och ge framtidstro åt alla.
Vi behöver göra det vi är bäst på. Bygga samhället starkt och jämlikt där alla får plats
och har en uppgift. Och det kommer vi att göra. Och vi ska göra det tillsammans.
Växjö den 8 februari 2017
Monica Haider
Distriktsordförande

Robert Olesen
Vice distriktsordförande

Lina Cesar

ClasGöran Carlsson

Anne Karlsson

Joakim Pohlman

Mikael Jeanson

Camilla Ymer

Anna Fransson

Åsa Karlsson Björkmarker

Henrietta Serrate
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Till 95:e distriktskongressen i Kronobergs Socialdemokratiska partidistrikt:
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i
Kronobergs Socialdemokratiska partidistrikt för år 2016. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
Kronobergs Socialdemokratiska partidistrikt för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot partidistriktet eller på annat sätt har handlat i strid med stadgarna. Vi
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed varför vi tillstyrker:
att

resultat- och balansräkningen fastställs.

Styrelseledamöterna har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot
partidistriktet, varför vi tillstyrker
att

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Växjö den 6 mars 2017
Curth Eriksson

Bertil Olsson

Bo Dalesjö
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Motioner
Tillgång till organregistret
Motion 2016/17:880 av Monica Haider
och Tomas Eneroth (båda S)
Utökning av antalet utbildningsplatser för
läkarstudenter
Motion 2016/17:870 av Tomas
Eneroth och Monica Haider (båda S)
Handläggningstiderna för vapenlicens
Motion 2016/17:580 av Monica Haider
m.fl. (S)
Lika konkurrens inom EU
Motion 2016/17:1014 av Tomas
Eneroth och Monica Haider (båda S)
Kartläggning av habiliteringsersättningen
Motion 2016/17:1713 av Tomas
Eneroth och Monica Haider (båda S)
Urbaniseringen av nyhetsbevakningen
Motion 2016/17:1609 av Monica
Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Mobiltäckning i hela landet
Motion 2016/17:1605 av Monica
Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Planskilda korsningar
Motion 2016/17:1627 av Monica
Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Motioner
Tillgång till organregistret
Motion 2016/17:880 av Monica Haider
och Tomas Eneroth (båda S)
Utökning av antalet utbildningsplatser för
läkarstudenter
Motion 2016/17:870 av Tomas
Eneroth och Monica Haider (båda S)
Lika konkurrens inom EU
Motion 2016/17:1014 av Tomas
Eneroth och Monica Haider (båda S)
Kartläggning av habiliteringsersättningen
Motion 2016/17:1713 av Tomas
Eneroth och Monica Haider (båda S)
Urbaniseringen av nyhetsbevakningen
Motion 2016/17:1609 av Monica
Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Mobiltäckning i hela landet
Motion 2016/17:1605 av Monica
Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Planskilda korsningar
Motion 2016/17:1627 av Monica
Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Skriftliga frågor
Kartläggning av habiliteringsersättningen
Skriftlig fråga 2015/16:926 av Tomas
Eneroth (S)
Lika konkurrens inom EU
Skriftlig fråga 2015/16:1131 av Tomas
Eneroth (S)
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Två år har gått sedan valet då socialdemokraterna tog över makten den politiska
ledningen av Region Kronoberg. Det är det dags att summera och faktiskt sträcka på
oss. En hel del har vi faktiskt kunnat förändra, trots ett knepigt parlamentariskt läge.
Tillsammans har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet arbetat för
breda lösningar av Region Kronobergs utmaningar. I valrörelsen lovade vi att
utveckla länet för att fler ska vilja leva och verka i hela Kronoberg. Vi lovade också
att utveckla hälso- och sjukvården främst genom att jämna ut skillnaden i hälsa mellan
olika grupper, genom att bli bättre arbetsgivare och genom att förbättra
patientsäkerheten.
Flera reformer har vi klarat av. Först ut var glasögonbidrag för att alla barn och
ungdomar upp till 19 år ska ha chans att se tavlan i skolan. 2016 gjorde vi screening
undersökningarna mammografi och cellprov avgiftsfria. Inför nästa år förlänger vi
den avgiftsfria tandvården till 21 års ålder och samtidigt inför vi avgiftsfri sjukvård för
personer över 85 år.
Det andra stora vallöftet som vi socialdemokrater hade är att vi inom offentlig sektor
faktiskt ska bli bättre arbetsgivare. Fler måste vilja arbeta hos Region Kronoberg.
Med hjälp av den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning på välfärden där
Region Kronoberg fått 60 miljoner i extra statsbidrag har vi nu kunnat ta krafttag för
att förbättra arbetsvillkoren för våra anställda.
För att öka möjligheten till återhämtning vid rotationstjänstgöring har vi höjt
kompensationen för nattarbetet till 1.4. Detta kräver högre grundbemanning som i
sig leder till bättre arbetsmiljö. Då kan våra anställda känna sig mer nöjda med jobbet
man utfört under dagen och samtidigt ger det möjlighet att erbjuda heltidstjänster.
Högre grundbemanning ger också bättre förutsättningar för att få bort de delade
turerna. Vidare har vi också satsat på kökstjänster till vårdavdelningar, anställt
transportörer samt sett över rutiner för städ av patientrum mm. Allt för att
vårdpersonalen ska kunna ägna sig åt patienterna.
Tyvärr förlorade vi åter igen budgetbeslutet i fullmäktige inför 2017. Trots detta valde
vi att arbeta vidare i politisk ledning. En avgörande del för detta ställningstagande är
att både den rödgröna ledningens och de borgerligas budgetförslag beskriver behovet
av en förbättrad arbetsmiljö som den viktigaste faktorn för att komma till rätta med
Region Kronobergs problem. Här lyckades vi få de borgerliga partierna att avsätta
lika mycket medel för att vi ska bli attraktivare arbetsgivare.
På fullmäktige i juni lyckades vi dessutom slutgiltigt slå fast att en ny modern
vuxenpsykiatrin ska byggas i nya lokaler på Sigfridsområdet.
Under 2016 har vi arbetat mycket inom regionen för att underlätta etableringen av
nyanlända. T ex vill vi ta tillvara de som kommer till vårt län och som har erfarenhet
av att arbetat inom hälso- och sjukvården. Därför har vi med hjälp av Grimslövs
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folkhögskola startat intensivutbildning i svenska och samtidigt erbjuder vi
praktiktjänster för att nyanlända inom hälso- och sjukvården.
Jämställdhet.
Av våra 22 ledamöter i regionfullmäktige är 11 män och 11 kvinnor. Under
regionfullmäktige och regionstyrelse finns olika nämnder, utskott och beredningar.
Av Socialdemokraternas ledamöter och ersättare är 33 kvinnor och 30 män.
Övrig verksamhet
Gruppen har under året haft 11 gruppmöten där ärenden inför regionfullmäktige
behandlats, budgetförslag arbetats fram samt strategiska frågor diskuterat. Vi har gjort
studiebesök inom hälso- och sjukvården och under hösten har också Regiongruppen
genomgått steg 1 i partiets ledarskapsutbildning.
Gruppstyrelsen har under året även haft kontinuerliga möten med fackliga
organisationer verksamma inom Landstinget Kronoberg.
Växjö 170123
Anna Fransson

Ragnar Lindberg

RoseMari Jönsson-Neckö

Peter Freij

Robert Olesen

Charlotta Svanberg

Olof Björkmarker
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Av alla mina 12 år i EU-parlamentet är 2016 det värsta någonsin ur ett politiskt
perspektiv. Vi har fortfarande ett EU som vägrar att solidariskt hjälpa de flyktingar
som flyr från krig och död. Vi har sett ett EU där klyftorna har ökat, där
högerextrema krafter har tagit plats och blivit ”rumsrena”. Jag och mina kollegor fick
under våren uppleva terrorns grymma ansikte alldeles inpå husknuten. Dessutom
Brexit, första gången står vi inför att ett medlemsland tänker lämna EU. Ett tungt år,
men jag tänker inte låt det trycka ned mig, tvärtom sporrar det mig att kämpa vidare,
ta fajten och göra skillnad.
FEMME (jämställdhetsutskottet)
Här har jag varit ansvarig för 3 rapporter, kampen mot människohandel i EU:s yttre
förbindelse. Handlar om hur EU kan bidra i att bekämpa människohandel i
samarbete med tredje land.
Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Här la jag stor vikt på att tillnärma FN:s konvention i europeisk
lagstiftning och säkerställa att alla personer med funktionsnedsättning kan delta i
samhället fullt ut samt stoppa alla former av förtryck, diskriminering och trakasserier
som drabbar människor med funktionsnedsättning.
Yttrande om tillnärmandet av nationell lagstiftning för tillgänglighet av varor och
tjänster. Den handlade om att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv på
tillgängligheten av varor och tjänster inom EU:s inre marknad. Dessutom har jag lagt
ned mycket arbete på att EU ska anta Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor.
IMCO (inre marknadsutskottet)
Här har jag ansvarat för yttrandet om det audiovisuella direktivet. Jag drev på för ett
stärkt konsumentskydd och hårda tag mot reklam riktat till barn och alkoholreklam.
Europeiska agendan för delnings ekonomi, här har jag fokuserat på arbetstagares
rättigheter.
Dessutom har utskottet arbetat med vapendirektivet, en känslig och svår fråga där vi
svenskar har varit mycket tydliga med att inte försvåra utövningen av sportskytte eller
jakt.
LIBE (medborgerliga fri- och rättighetsutskottet)
Här har vi fortsatt kämpa mot situationen på medelhavet och för behovet av ett
helhetsgrepp på migration i EU. På asylområdet lade kommissionen fram nya
lagförslag, däribland ändringar på Dublinförordningen. Tyvärr är det mycket kvar att
göra för att få alla MS att ta ett solidariskt ansvar för flyktingsituationen i Europa.
Jag har varit ansvarig för ett antal droglagstiftningar, bland annat arbetet mot
nätdroger (nya psykoaktiva ämnen). Målet har varit att förbättra informationsutbyte
mellan MS och snabba på det befintliga systemet för riskbedömning så att man
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snabbare kan vidta åtgärder mot hela EU. Jag har fortsatt arbetet med allmänhetens
tillgång till handlingar, i den årliga rapporten uppmanade jag åter igen till ändringar i
den gällande lagstiftningen så att fler dokument blir offentliga. Avslutningsvis har jag
varit ansvarig för arbetet med ett informationssystem för utbyte av uppgifter ur
kriminalregister, där vi föreslagit att även ändringar av domar mot medborgare från
länder utanför EU ska tas med.
Utöver detta har jag lagt ned mycket arbete i barnrättsfrågor och homosexuellas
rättigheter samt nordiska samarbetsfrågor.
Som vanligt har jag besökt många län och kommuner i landet för att träffa partiet,
göra studiebesök och prata på gymnasieskolor. I år har jag arbetat mycket med ”EUambassadörer” på gymnasieskolor runt om i landet för att kunskapen om EU ska bli
bättre bland ungdomar.
Anna Hedh, europaparlamentariker
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Motion 1: Ge vården och skolan rätt att involvera föräldrarna fram till att
eleven/patienten fyller 20 år

Fram till 18 års ålder har vårdnadshavaren rätt att vara delaktig i barnets/ungdomens
kontakt med vården, oavsett om det är genom skolhälsovården eller genom den
offentliga vården. När de sedan fyller 18 år går de fortfarande på gymnasiet men
varken skola eller vård har rätt att kontakta vårdnadshavarna om ungdomen mår
dåligt, såvida personen inte är tillfrågad.
Ett vanligt symptom på psykisk ohälsa är tendensen att avvisa hjälp utifrån. Detta
genererar en stor frustration och ilska hos föräldrarna eftersom de inte alla gånger får
information om att deras barn mår dåligt då varken skolan eller vården har rätt att
informera dem. Antalet suicid per år har generellt minskat de senaste decennierna
med undantag från unga vuxna och de under 18 år. Ca 40-50 ungdomar under 20 år
tar sitt liv i Sverige varje år. År 2014 försökte 2 300 ungdomar mellan 15-24 begå
suicid.
Jag föreslår:
- Att ge skola och vård rätt att kontakta föräldrarna fram till att eleven/patienten
fyller 20 år.
Carina Lindsjö
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen förstår motionärens intentioner men samtidigt vill vi värna den personliga
integriteten och respektera myndighetsåldern. Att bevilja motionen vore att
ifrågasätta myndighetsåldern.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska avslås i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Michael Sjöö
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Styrelsen förstår och sympatiserar med motionärens intentioner men tycker, liksom
Växjö Arbetarekommun, att det är viktigt att respektera myndighetsåldern och värna
den personliga integriteten.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att motionen avslås i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Robert Olesen
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Motion 2: Inte rimligt att brottsoffret själv skall ansöka om att få ut ett
skadestånd utifrån en fastställd dom

Efter att dom är fastställd och fallit i laga kraft skickas den till
Kronofogdemyndigheten som i sin tur skickar domen med en fråga till brottsoffret
om myndigheten skall utreda personens betalningsförmåga. Finns det inget att hämta,
får brottsoffret gå vidare till sitt försäkringsbolag och eventuellt senare till
Brottsoffermyndigheten.
Jag anser att det inte är rimligt att brottsoffret skall behöva själv ansöka om att få sitt
skadestånd utbetalt, det räcker väl med att ha blivit utsatt för ett brott. Det borde vara
staten som betalade ut skadeståndet till brottsoffret.
Jag föreslår:
- Att skadeståndet som har fastställts i den fällande domen utbetalas till
brottsoffret av staten
Marie-Louise Gustavsson
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen delar helt motionärens uppfattning. Det är inte rimligt att man förutom att
vara utsatt för ett brott, själv sedan ska begära in skadestånd.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som arbetarekommunens egen.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens och arbetarekommunens syn på att det inte är
rimligt att ett brottsoffer efter fastställd dom och fastställt skadestånd i domstol, själv
ska behöva ansöka om att få skadeståndet utbetalt. Distriktstyrelsen håller med om
att det borde vara staten som betalar ut skadeståndet till brottsoffret och att sedan
staten i sin tur avkräver den eller de som blivit dömda för det begångna brottet.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att bifalla motionen.
Styrelsens föredragande: Sebastian Ohlsson
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Motion 3: Förlossningsvården

Svensk sjukvård håller hög klass och även om svensk förlossningsvård till viss del
också håller hög klass så finns det en del stora förbättringsområden. Ett sådant är
komplikationer i samband med förlossning, där vi dels behöver minimera skadorna,
dels säkerställa att de som trots allt drabbas, får rätt vård. Svensk vård utmärker sig
nämligen med ett mycket högt antal förlossningsskador jämfört med många andra
länder. Tusentals kvinnor lever med allvarliga bristningar som kan ge analläckage,
problem med urinering och svåra smärtor under många år. Många av kvinnorna har
också svårt att tala om problemen och söker därför inte vård, eller söker vård först
efter flera års väntan. Många utgår från att det är så det är efter en förlossning, det är
också vad de ofta får höra när de först vänder sig till vården. Av de kvinnor som sökt
sig till vården är det dessutom flera som upplevt att de blivit sig förlöjligade och
ignorerade. Idag finns också tydliga variationer i såväl arbetsmetoder som i
medicinska resultat i förlossningsvården över landet.
Den socialdemokratiska regeringen har till viss del lyft upp frågan om kvinnors hälsa
och befolkningens reproduktiva hälsa, under 2016 satsades även särskilda medel för
att stärka förlossningsvården, vilket är bra. Men om intentionen är att vi på allvar ska
uppnå bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa – på lika villkor för hela
befolkningen är det dock dags för en ordentlig genomlysning och offentlig utredning
av svensk mödra-, förlossnings- och eftervård där alla aspekter tas med och där målet
är att införa förbättringar som på sikt gör en nollvision mot förlossningsskador
möjlig.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
- Att en utredning av svensk mödravård, förlossningsvård och eftervård görs
med syfte att förbättra vården
- Att Socialdemokraterna arbetar för att det på sikt antas en nollvision mot
förlossningsskador i Sverige
Henrietta Serrate, S-kvinnor Växjö
Anette Nerlie Anderberg, S-kvinnor Växjö
Arijeta Reci, S-kvinnor Växjö
Laila Stein, S-kvinnor Växjö
Ann-Kristin Lindquist, S-kvinnor Växjö
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen delar motionärernas bild av att det finns förbättringsområden inom den
svenska förlossningsvården. Idag drabbas 3,7 procent av landets födande kvinnor av
skador och dessa får ofta långtgående konsekvenser för de drabbade. Det är angeläget
att se till att förlossningsskadorna minimeras och att de som drabbas får tillgång till
bra vård.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Lovisa Alm
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som arbetarekommunens egen.
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Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärernas syn på att det finns utrymme för förbättringar
inom förlossningsvården i Sverige. Region Kronobergs kvinnoklinik har sedan några
år ett pågående arbete och utbildning för att minska antalet bristningar som kan
orsaka svårigheter efter förlossningar. Region Kronoberg har sedan en lång tid aktivt
arbetat för att minimera förlossningsskadorna, och har varit framgångsrika.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att bifalla motionen
Styrelsens föredragande: Charlotta Svanberg
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Motion 4: Tidsplan för individuell föräldraförsäkring

Under Socialdemokraternas partikongress 2015 togs ett historiskt beslut där
kongressen biföll en skrivelse om att socialdemokraternas mål är att Sverige på sikt
ska få en individualiserad föräldraförsäkring.
En individualiserad föräldraförsäkring är den enskilt viktigaste reformen för att
Sverige ska nå målet om ett jämställt familjeliv och därigenom ett jämställt arbetsliv.
Det är en helt avgörande reform för att nå rättvisa mellan män och kvinnor på
arbetsmarknaden.
Reformen är viktig för kvinnors arbetsliv, för att stärka mäns rättigheter och
möjligheter som pappor och för barnens rätt till sina föräldrar.
S-kvinnor, socialdemokratiska kvinnoförbundet har länge drivit frågan om en
individualiserad föräldraförsäkring. Att partiet erkänt vikten av att nå detta mål är en
viktig delseger. När detta ska bli verklighet har dock inte fastställts, utöver en önskan
om att öka takten mot ett mer jämställt uttag.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
- Att Socialdemokraterna sätter upp en tydlig tidsplan för hur och när målet om
en individualiserad föräldraförsäkring ska nås
Henrietta Serrate, S-kvinnor Växjö
Anette Nerlie Anderberg, S-kvinnor Växjö
Arijeta Reci, S-kvinnor Växjö
Laila Stein, S-kvinnor Växjö
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen vill mycket tydligt betona att en individualiserad föräldraförsäkring är den
enskilt viktigaste reformen för att Sverige ska nå målet om ett jämställt familjeliv och
därigenom ett jämställt arbetsliv. Det är en helt avgörande reform för att nå rättvisa
mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Reformen är viktig för kvinnors
arbetsliv, för att stärka mäns rättigheter och möjligheter som pappor och för barnens
rätt till sina föräldrar. Självklart tycker vi att familjen skall bestämma över uttaget av
föräldraledighet men föräldraförsäkringen som sådan skall vara individualiserad precis
som semesterlagstiftningen.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas i sin helhet.
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som arbetarekommunens egen.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen
Distriktsstyrelsen delar motionärernas intentioner om ett jämställt arbetsliv. Däremot
anser distriktsstyrelsen att de beslut som partikongressen fattat om att succesivt bygga
ut föräldraförsäkringen och i samband med detta öka de delar som är individuella.
Den svenska föräldraförsäkringen var unik när den infördes 1974, när andra länder
införde moderskapsförsäkringar valde Sverige vägen att se båda föräldrarna som lika
ansvariga. Föräldraförsäkringen är idag individuell, med möjligheten att en förälder
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kan avstå vissa dagar till den andra. Sedan den 1 januari 2016 är 90 dagar är
reserverade per förälder, och kan därmed inte överlåtas. Föräldraförsäkringen är
också den enda socialförsäkringen som fungerar på detta sätt, med möjligheten att
avstå förmåner till annan. Detta är ett område som Socialdemokraterna har stort
arbete kvar att göra.
Idag tar män ut knappa 26 procent av alla föräldrapenningsdagar. Under barnets
första två år tar kvinnor ut mer än 80 procent av alla dagar, det är alltså först senare
under barnets liv som män tar ut föräldrapenningsdagar, om ens några. 10 procent av
männen tar inte ut någon dag alls. Detta är ett stort problem, som befäster ett
ojämställt privatliv och samhälle. Att öka mäns tidiga uttag är av största vikt.
Samtidigt är det också tydligt genom historien när förändringar i mäns uttag sker, två
variabler förändrar uttaget – det är när dagar reserveras och när ersättningsnivåerna
höjs. Det är politiska beslut som gör skillnad, helt enkelt.
Sedan våren 2016 pågår en bred utredning över föräldraförsäkringen, i syfte att bygga
en modern försäkring som leder till jämställdhet, är anpassad till dagens
arbetsmarknad och familjebildning. Försäkringen ska också bli enkel att använda och
framförallt sätta barnets bästa i fokus. Att kombinera alla dessa delar är i sig en stor
utmaning. Utredningen presenterar sitt förslag i oktober 2017, målet är att under den
innevarande mandatperioden gå fram med flera förslag för att skapa en modern
försäkring. Det kan mycket väl innebära stora justeringar i försäkringens utformning.
Ett tydligt uppdrag är att försäkringen ska få ett mer jämställt uttag, därför bör
förslagen som läggs leda mot det som motionären, och socialdemokratin, efterfrågar.
Samtidigt finns stora utmaningar i att i dagsläget individualisera uttaget av
föräldrapenning. Det skulle bland annat innebära att kvinnor som grupp måste
minska sitt uttag med 56 procent. Att föräldraförsäkringen själv sitter på lösningen
för kvinnors ofrivilliga deltid och mäns frånvaro i föräldraansvar är inte hela
sanningen. Ibland förutsätts att ett individualiserat uttag per automatik kommer leda
till jämställdhet och ett delat föräldraansvar, individualisering är ingen mirakellösning.
Det finns många andra komponenter som behöver komma på plats för att detta ska
fungera, om ambitionen också är att sätta barnets bästa i fokus.
Målet är ett jämställt uttag av föräldraledighet och -penning. Vägen dit är ökad andel
icke-överlåtbar tid i försäkringen, som varit historiska framgångsfaktorer. Dock
kommer stegen till fler reserverade dagar vara tuffare att eftersom fler dagar
reserveras och takten då de har reserverats har varit för låg. Att i försäkringen bygga
in en successiv ökning av antalet reserverade dagar ser distriktsstyrelsen som en viktig
väg framåt. Dock ser inte distriktsstyrelsen att det i dagsläget är relevant att sätta ett år
då en fullt ut individualiserad försäkring ska trätt i kraft. Att driva på regeringen för
ett mer jämställt uttag är ett uppdrag distriktsstyrelsen gladeligen tar på sig.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att motionen anses besvarad
Styrelsens föredragande: Anna Fransson
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Motion 5: Återupprätta en anständig asylpolitik

Under 2015 och 2016 har den svenska asylpolitiken förändrats i grunden. Efter att
under våren och sommaren 2015 ha avfärdat borgerlighetens och
Sverigedemokraternas katastrofretorik och deras vilja att minska flyktingmottagandet
valde regeringen under hösten att ansluta sig till beskrivningen av ett svenskt
flyktingmottagande i kris. Tillsammans med borgerligheten ingick man en
migrationspolitisk överenskommelse om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd,
utökat RUT-avdrag och försämrade möjligheter till anhöriginvandring.
En kort tid senare presenterade regeringen ytterligare förslag med det uttalade syftet
att minska antalet flyktingar som kommer till Sverige, bland annat att endast
kvotflyktingar ska beviljas permanenta uppehållstillstånd, att möjligheten till
anhöriginvandring ytterligare ska begränsas, och att försörjningskraven kopplade till
anhöriginvandring skärps. Dessa cyniska åtgärder har kritiserats i skarpa ordalag av
såväl socialdemokratiska sidoorganisationer som asylrättsexperter och
människorättsorganisationer, med hänvisning till att de kommer att skapa en större
otrygghet hos de som flyr hit, medföra att ännu fler barn dör längs illegala flyktvägar,
försvåra möjligheten till integration samt försätta redan utsatta människor i en extrem
beroendeställning gentemot sin arbetsgivare, vilket i sin tur på sikt riskerar att
försvaga löntagarna generellt. Förslaget om att införa så kallad medicinsk
åldersbestämning av barn har dömts ut av såväl läkarkåren som av Rädda barnen som
både otillförlitligt och inhumant. Tillsammans innebär dessa åtgärder att möjligheten
att söka asyl i Sverige kringskärs.
Under hösten 2015 införde regeringen dessutom, efter beslut i riksdagen, ID-tvång på
samtliga kollektiva förbindelser till Sverige. Lagrådet riktade stark kritik mot såväl
innehållet i som förfarandet kring förslaget, och motsatte sig genomförandet av det.
Lagrådet menade att åtgärden inte är ändamålsenlig och avfärdade att det skulle
föreligga fara för landets ordning eller säkerhet, och därmed också behovet av
undantagstillstånd. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har starkt
motsatt sig det alarmistiska språkbruket om läget i landet. Också själva framtagandet
av lagförslaget ansågs av Lagrådet ha genomförts på ett olämpligt sätt. De tillfrågade
remissinstanserna hade inte haft rimlig möjlighet att bedöma eller ta ställning till
förslaget, vilket är allvarligt inte minst med tanke på hur omfattande konsekvenser
genomförandet av förslaget kan komma att få. Den allvarligaste kritiken består i att
ett ID-tvång för att ta sig in i Sverige underminerar asylrätten. Vi vet av erfarenhet
från flyktingmottagande att endast en liten andel av de som flyr har någon form av
ID- handling. I praktiken innebär ID-tvånget således att den svenska gränsen är
stängd för de allra flesta som är i behov av skydd från krig och förföljelse. Detta kan
aldrig vara acceptabelt för en rörelse som säger sig verka för solidaritet.
I ett Europa där rasism, främlingsfientlighet och totalitära politiska rörelser i snabb
takt växer sig starkare sätts arbetarrörelsens värderingar och styrka på prov. Att en
socialdemokratiskt ledd regering då väljer att underminera asylrätten är ansvarslöst
och inhumant. Det är dessutom kontraproduktivt, eftersom det spelar de
högerpopulistiska krafterna i händerna, både i och utanför Sverige. Som vi redan har
kunnat se har varken de genomförda eller de aviserade förändringarna av den svenska
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migrationspolitiken lett till att andra EU-länder visat sig beredda att ta större ansvar.
Istället har andra länders regeringar tagit den svenska omsvängningen som intäkt för
att ytterligare strama åt sin migrationspolitik. I Sverige ger det utrymme för
allianspartierna att kräva helt stängda gränser och för SD att kräva tillbakadragande av
redan beviljade uppehållstillstånd. När deras förslag genomförs utan att de ingår i
regeringen kan de ytterligare flytta gränsen för vad som kan sägas.
Om arbetarrörelsen vill återta initiativet i debatten om Sveriges framtid och värna vår
tradition av internationell solidaritet måste en anständig asylpolitik återupprättas.
Därför föreslår vi följande:
- Att alla uppehållstillstånd som beviljas i Sverige ska vara permanenta
- Att möjligheten till anhöriginvandring inte ska vara villkorad med
försörjningskrav
- Att ID-tvång för inresa till Sverige via kollektiva transportmedel avskaffas
- Att medicinsk åldersbestämning för att avgöra huruvida en person är myndig
eller ej inte ska tillämpas i Sverige
- Att möjligheterna till anhöriginvandring utökas
- Att kategorin ”övriga skyddsbehövande” ska ha fortsatt rätt till
uppehållstillstånd i Sverige
- Att uppehållstillstånd fortsatt ska beviljas vid synnerligen ömmande
omständigheter
- Att det så kallade transportörsansvaret inom EU avskaffas så att människor på
flykt har möjlighet att ta sig säkert till Europa
Tajma Sisic, SSU Växjö
Nasrin Mohammed Ibrahim, SSU Växjö
Iman Hussein, SSU Växjö
Love Wikby, SSU Växjö
Valentina Iskandar, SSU Växjö
Agnes Hultgren, SSU Växjö
Agna Beslija, SSU Växjö
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen delar motionärernas bedömning av att flyktingpolitiken handlar om Sveriges
ansvar att ge skydd och en fristat åt människor på flykt. Solidaritet är enklare att
upprätthålla när behovet är mindre. Nu är behovet av en human asylpolitik stort och
då prövas vi och vår vilja till solidaritet. Styrelsen delar motionärernas åsikt att det är
fel att strama åt rätten till asyl när den rätten som bäst behövs.
Styrelsen yrkar därför att att-sats 1-3 och 5-8 ska bifallas och att att-sats 4 ska avslås.
Styrelsens föredragande: Arijeta Reci
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
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Distriktsstyrelsens yrkande över motionen:
Över 65 miljoner människor är på flykt i världen på grund av krig, förtryck, fattigdom
och klimatförändringar. En sådan utmaning måste mötas med internationella insatser
för att förhindra orsakerna till migration, men också med ökat internationellt ansvar
för de som tvingas fly. När knappt 3 miljoner av världens flyktingar sökte sig till ett
EU med över 500 miljoner invånare, borde det rimligtvis finnas goda förutsättningar
att ge skydd inom unionens gränser. Men när gemensamma regler för flyktingpolitik
skulle behövas som bäst misslyckades EU. Land efter land svek gemensamma
överenskommelser och vägrade ta sitt ansvar för ett gemensamt mottagande. Sverige
tog tillsammans med ett antal likasinnade medlemsstater ett stort ansvar - aldrig
någonsin har antalet asylsökande som sökt sig till Sverige varit så stort som under
2015. Totalt kom 163 000 asylsökande det året, över 100 000 bara på de sista fyra
månaderna. Vi klarade att ge samtliga skydd, boende, varm mat och trygghet. Men
påfrestningarna på det svenska asylsystemet och även andra samhällsfunktioner
såsom boendesituationen, hälso- och sjukvården, skolan och den sociala barn och
ungdomsvården var och är fortsatt stora. Till slut tvingades också vi i Sverige –
motvilligt – agera eftersom Sverige inte kunde stå kvar ensamma med den mest
generösa flyktingpolitiken i hela EU. Under en begränsad tid anpassas därför det
svenska regelverket till miniminivån enligt EU-rätten och internationella
konventioner. Syftet är att öka förutsättningarna för en hållbar migrationspolitik och
ett fungerande mottagande genom att i ökad utsträckning förmå asylsökande att söka
asyl i andra medlemsstater. Sedan de nya reglerna infördes har mottagandet återgått
till en mer normal nivå, samtidigt som fler länder i övriga EU frivilligt eller genom
EU:s omfördelningssystem tagit emot fler flyktingar. Det återstår dock mycket att
göra för att EU gemensamt ska ha ett fungerande system för gemensamt mottagande.
Den tillfälliga lagen innebar bland annat en övergång till tidsbegränsade
uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar, begränsningar i
rätten till familjeåterförening, att grunden övriga skyddsbehövande togs bort samt
grunden ”synnerligen ömmande omständigheter” snävades in. Det infördes även ett
krav på försörjningskrav som innebär att anknytningspersonen dvs. personen som
befinner sig i Sverige, ska kunna försörja sig och familjemedlemmen och ha bostad av
tillräcklig standard och storlek. Undantag ges för personer som har skyddsskäl och
har rätt till familjeåterförening, om de ansöker inom tre månader efter de har fått sitt
beslut om uppehållstillstånd. Även barn är undantagna försörjningskravet. Reglerna
om försörjningskrav finns i den tillfälliga lagen. Distriktsstyrelsen delar motionärernas
åsikt om att reglerna för anhöriginvandring på sikt behöver förändras. Begränsningar
i anhöriginvandring försvårar integrationen i samhället och nuvarande regelverk
behöver därför förändras i en mer generös riktning när den tillfälliga lagstiftningen
upphör. I samband med det bör också en översyn av försörjningskravet göras.
Frågan om en asylsökande är under eller över 18 år viktig, inte minst när det gäller
boende och omvårdnad, men även när det gäller frågan om uppehållstillstånd.
Ensamkommande barn får ett särskilt mottagande och det finns särskilda
bestämmelser i utlänningslagen som rör barn. Ett starkt skydd för asylsökande
ensamkommande barn är av största vikt. Det är viktigt för förtroendet i asylprocessen
men också för barns säkerhet. Barn ska behandlas som barn och vuxna som vuxna.
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Det är den asylsökande som har bevisbördan och ska göra sin ålder sannolik. Många
ensamkommande barn som söker asyl i Sverige saknar identitetshandlingar. I de fall
åldern inte kan göras sannolik måste bedömning av åldern göras. En medicinsk
åldersbedömning kan vara en del av en sådan bedömning. Det är viktigt att komma
ihåg att det är frivilligt att genomgå en medicinsk undersökning inom ramen för en
asylprocess och att samtycke krävs. Distriktsstyrelsen delar inte bedömningen att
medicinska åldersbedömningar ska avskaffas. Det är av största vikt att man i
asylprocessen och i det övriga mottagandet kan skilja barn från vuxna.
Distriktsstyrelsen anser att de åtgärder som vidtagits i den akuta situationen har varit
svåra men nödvändiga. Utan dessa åtgärder skulle asylmottagningen brutit samman.
Den tillfälliga lagen gäller till och med den 19 juli 2019. När lagen varit i kraft i två år,
den 19 juli 2018 kommer det ske en utvärdering om lagen även ska gälla under sista
året. Vi delar motionärernas uppfattning att åtgärderna inte ska vara i kraft längre än
vad som är nödvändigt – en uppfattning som också regeringen har varit tydliga med.
I ljuset av den dramatiska flyktingsituationen och EU:s oförmåga att upprätthålla den
gemensamma yttre gränsen under 2015 införde Sverige gräns- och ID-kontroller.
Beslutet gav effekt. Det gav Sverige möjlighet att upprätthålla allmän ordning och
inre säkerhet, antalet asylsökande minskade och ansvariga aktörer fick möjlighet att
hantera effekterna som det stora antalet asylsökande medförde. För många, inte minst
för oss i södra Sverige, är den europeiska integrationen en del av vardagen.
Kombinationen av gräns- och ID-kontroller har därför lett till frustration. Problem
som kontrollerna medför i regionen ska därför tas på stort allvar och åtgärder måste
vidtas för att underlätta resandet. Samtidigt som det finns förståelse för att Sverige
måste vidta åtgärder för att upprätthålla ordningen i landet.
Distriktsstyrelsen menar att målet är en fungerande yttre gräns för EU och en
återgång till den fria rörligheten inom hela Schengenområdet. För att inte riskera att
hamna i samma situation som 2015 måste en återgång till den fria rörligheten utföras
parallellt med att EU:s yttre gräns stärks. Inför sådan återgång kan också nya krav
behöva ställas upp för Schengenområdets funktion. Vi söker aktivt en lösning med
Danmark för att underlätta snabb gränspassering mellan våra länder.
När det gäller frågan om avskaffande av transportöransvaret utgör reglerna en del av
Schengensamarbetet, och införande av transportöransvaret var ett villkor för Sveriges
Schengeninträde. Sverige är bundna av EU-regler på området och kan därför inte
ensidigt ändra reglerna, utan att det därmed också innebär att vi ställs utanför
Schengen.
Distriktsstyrelsen instämmer med motionärerna om att det behövs lagliga och säkra
flyktvägar. Det är viktigt att människor som flyr undan krig och förtryck kan få skydd
i andra länder. Det är asylrätten det handlar om. Vi behöver därför en diskussion om
hur vi långsiktigt kan arbeta för att de som behöver få skydd undan krig och förtryck
ska kunna få det genom utökade lagliga vägar – inte minst för att stoppa den
människohandel och flyktingsmuggling som kraftigt utökats under senare år. Man ska
inte behöva sätta sina barn i rangliga båtar över medelhavet i händerna på
flyktingsmugglare – det måste finnas fungerande och säkra vägar för människor som
tvingas fly från krig och förtryck.
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Sverige är det svårt för Sverige att skapa ytterligare lagliga vägar på egen hand, utöver
det kvotflyktingsystem som finns idag. Att ensidigt öppna för humanitära visum på
svenska ambassader skulle sannolikt innebära att antalet asylsökande till Sverige ökar
till ohanterliga nivåer på mycket kort tid. En förutsättning för att praktiskt kunna
genomföra fler lagliga vägar är att samtliga EU länder gemensamt inför detta vid
samma tidpunkt. Det är därför av stor vikt att vi nu tar steg framåt för att skapa
lagliga vägar för att söka asyl i EU. Distriktsstyrelsen välkomnar därför den utredning
som har fått i uppdrag att analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att
söka asyl i Sverige och EU. Den ökar möjligheten för oss att ställa krav på
gemensamma insatser EU, och därmed en möjlighet att ge väsentligt fler säkra vägar
in i EU än om bara Sverige ändrat sitt regelverk.
En viktig laglig väg som redan finns och fungerar är vidarebosättning i samarbete
med UNHCR. Då prövas asylansökningen i flyktingläger där de som är i behov av
skydd befinner sig, och de som får sin ansökan beviljad för hjälp med flytten till
Sverige. Sverige har redan det högsta antalet vidarebosättningsplatser(kvotflyktingar)
per capita i EU. Sverige ökar antalet vidarebosättningsplatser 2017 och ska öka
ytterligare 2018. Sammantaget kommer Sverige att mer än fördubbla antalet
vidarebosättningsplatser från 1900 platser 2016 till 5000 platser 2018.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att avslå att-sats 1-4 samt 6-8.
att bifalla att-sats 5.
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Motion 6: Inför humanitära visum för att rädda liv

Idag är sextio miljoner människor på flykt på vår jord. Människor som av olika
anledningar inte kan eller upplever sig kunna leva sitt liv där de är födda. Människor
flyr undan krig, diktatur, naturkatastrofer, fattigdom eller förföljelse på grund av
religion, sexuell läggning eller bara för att de är födda på fel plats av fel föräldrar.
Samtidigt lever en stor del av världen ett mycket rikt liv. Ett liv där varken mat eller
tak över huvudet fattas. Ett liv som innehåller resor världen över, materiellt överflöd
och självförverkligande liv.
De miljoner människor som flyr i dagens värld gör det under mycket svåra villkor.
Inte bara är de fattiga och förföljda, deras flykt hindras effektivt av den rika världens
regler och försök att begränsa och stänga ute människor.
Människor på flykt riskerar sina liv och betalar enorma summor för att få fly i små,
överfulla gummibåtar.
Därför blir det alldeles kristallklart för oss att vi i Sverige, EU och den rika trygga
delen av vår värld inte gör vad vi måste göra för att stoppa dessa livsfarliga resor.
Desperata människor på flykt måste kunna ta sig säkert och lagligt till Europa för att
kunna använda sin mänskliga rättighet om att få söka asyl. Allt annat borde vara
oacceptabelt för EU år 2016. I detta bör Sverige gå före och visa vägen genom att
skapa lagliga vägar för asyl.
Sverige skulle kunna vara ett föregångsland inom EU genom att till exempel införa
möjligheten att ansöka om humanitära visum via våra ambassader i regionen. Det
skulle innebära att vi öppnade upp en laglig och säker väg där de som får humanitära
visum istället för att riskera livet över Medelhavet skulle kunna ta flyget direkt till
Sverige för att söka asyl. Skulle vi visa vägen med ett sådant initiativ skulle fler länder
följa efter. Sverige är ett internationellt föregångsland på många sätt. Nu är det dags
att ta på sig ledartröjan genom att införa humanitära visum.
Därför föreslår vi följande:
- Att Socialdemokraterna verkar för att humanitära visum som kan sökas på
svenska ambassader, konsulat och beskickningar införs
- Att Socialdemokraterna verkar för att EU inför humanitära visum
- Att Socialdemokraterna verkar för att Sverige ökar sin andel av kvotflyktingar
- Att Socialdemokraterna i Växjö tar motionen som sin egen och skickar den
vidare till Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress och
Socialdemokraternas partikongress
Tajma Sisic, SSU Växjö
Nasrin Mohammed Ibrahim, SSU Växjö
Iman Hussein, SSU Växjö
Love Wikby, SSU Växjö
Valentina Iskandar, SSU Växjö
Agnes Hultgren, SSU Växjö
Agna Beslija, SSU Växjö
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Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Vi i styrelsen vill tacka motionärerna för en välskriven motion. Vi delar också
motionärernas problembild av dagens flyktingutmaningar och håller med om att
humanitära visum är ett steg som måste göras för att underlätta för de människor
som idag är på flykt. Det är ohållbart att man ska dö på Medelhavet i sitt försök att
komma till en säker plats.
Det är också tydligt att de asylregler som infördes i juni 2016 inte har fått den effekt
som efterfrågades i EU, tvärtom har inskränkningarna i asylrätten blivit mer och fler
och Sverige har ställt sig bland de länderna. Det är uppenbart att vi som
socialdemokrater måste också föra en socialdemokratisk politik, både nationellt och
internationellt. Därför är det tydligt för oss att det enda rätta, både moraliskt och
politiskt, är att bifalla motionen i sin helhet.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Johan Eckerström
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som arbetarekommunens egen.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Se svar motion 5.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att avslå att-sats 1
att besvara att-sats 2
att bifalla att-sats 3
att avslå att-sats 4
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Motion 7: Logoped, talpedagog och sjukgymnast en del av skolhälsoteamet

Läroplanen betonar detta: ”Språk är människans främsta redskap för att tänka,
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker
känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och
varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där
kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Språk, lärande och
identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och
skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få
tilltro till sin språkliga förmåga.”
De språkliga och kommunikativa kraven i skolan är väldigt höga, den senaste tiden.
Eleverna ska kunna lära sig en stor mängd ord, kunna förstå grammatiska strukturer
och kunna anpassa sin kommunikation efter de olika situationen. De ska även kunna
använda sitt språk för att redogöra, analysera, argumentera, dra slutsatser, jämföra
olika företeelser. Detta kräver en otrolig stark språklig förmåga för att kunna ta del av
olika aktiviteter som kräver flera komplexa och sammansatta språkliga och
kommunikativa färdigheter. Skolan ska vara lika för alla är en av socialdemokraternas
hjärtefråga. Hur blir då med elever som inte har den språkliga förmågan och
utvecklingen som idag förväntas. Forskning poängterar att elever med språkstörning
riskerar att inte nå målen i grund och gymnasieskolan. Dessa elever är inte en
homogen grupp och behovet kan vara olika. I stället för att talpedagoger, logopeder
och sjukgymnaster (som har kunskap om rörelseförmågan) ska jobba enbart kliniskt
ska de flytta in i skolan som en del av hälsoteamet och arbeta tillsammans mot samma
uppdrag och samma behov.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna verkar för förbättrade skolresultat och en möjlighet till
ett självständigt liv för dessa barn och ungdomar
- Att elevhälsoteamet utökas med fler medarbetare som logoped, talpedagog och
sjukgymnast
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
I skollagen (2010:800) kap. 2 § 5 anges elevhälsans lagstadgade innehåll och
omfattning:
”Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser
kan tillgodoses.”
Utöver det som anges i skollagen om elevhälsa är kommunerna fria att forma
elevhälsans organisation. Det avser både vilka yrkesgrupper som arbetar inom
elevhälsan och hur dessa väljer att arbeta. Idag ingår logopeder, talpedagoger och
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sjukgymnaster i elevhälsoteam runt om i landet. En del av dessa är placerade ute på
skolor och en del av dessa är placerade centralt på en förvaltning. De yrkesgrupper
som ej anställs direkt hos elevhälsan remitteras till. Ibland besöks eleven på skolan
och ibland får eleven besöka en mottagning utanför skolan. Kommunerna stödjs och
uppmuntras att utöka elevhälsan bland annat genom möjligheten att söka statsbidrag
för personalförstärkning och fortbildning inom elevhälsa och specialpedagogik.
Styrelsen delar motionärens mening att en ökning av antalet medarbetare i
elevhälsoteam i landet över är eftersträvansvärd och att Socialdemokraterna ska verka
för förbättrade skolresultat, inte bara för de elever som berörs av motionen, utan för
alla Sveriges elever. Styrelsen tycker dock att kommunerna även fortsättningsvis ska
vara fria att själva, utefter lagkraven, bestämma hur elevhälsan organiseras och
arbetar. Styrelsen väljer att besvara motionen med att den delar motionärens
andemening och att arbetet med att utöka elevhälsan fortgår, bland annat genom
satsningar på riktade statsbidrag.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till ovanstående
yttrande.
Styrelsens föredragande: Emelie Öberg
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner i motionen. Det är viktigt att
elevhälsan återuppbyggs.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att bifalla motionen
Styrelsens föredragande: Carl-Olof Bengtsson
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Motion 8: En annan skolform anpassad till elevernas behov med ojämn
utveckling och ”lindriga diagnoser”
Skolplikten i Sverige betyder rätt till utbildning i grundskola, grundsärskola,
specialskola eller sameskola. Senaste tiderna har i media uppmärksammats en viktig
debatt om skolplikten med anledning av en oetisk, våldsam och icke vetenskaplig
”tvångshållning” av elever med särskilda behov. Det har uppmärksammats av flera
personer kunniga i ämnet att dessa åtgärder kan skada allvarligt barnet/ungdomen.
Flera kändisar som Malena Ernman, Måns Möller, Jiang Millington har reagerat med
artikeln ”Ska vi tvinga våra barn till en skola där de kränks?”. Detta har väckt starka
känslor hos föräldrar runt om i landet men även hos etablerade forskare som har en
annan vetenskaplig insyn i ämnet.

Det är uppenbart att det finns en stor grupp elever som på grund av olika anledningar
har det svårt att passa in i en ”vanlig” grundskola precis som de har svårt att passa in i
särskolan. Eleverna och föräldrarna är tvungna att välja mellan dessa ytterligheter.
Skolplikten innebär att elever och ungdomar tvingas till en skola där personalen och
undervisning är inte anpassade efter deras behov trots att lagen är väldigt tydlig i
frågan. En mellanform mellan den s.k. ”vanliga” skolan och särskolan skulle kunna
erbjuda för dessa elever att läsa färre ämnen i lugnare takt och förberedda dem för ett
självständigt liv utan att i sin tur begränsas av särskolans utredningar och många
gånger begränsade möjligheter på grund av elever med riktigt grova behov. Detta ska
fortsätta även med är frivilliga skolformer.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna verkar för förbättrade skolresultat och en möjlighet till
ett självständigt liv för dessa barn och ungdomar
- Att anpassa utbildning för dessa barn och ungdomar via en ”ny skolform”
enligt deras behov av stöd och begräsningar
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Vi i styrelsen vill tacka motionären för en välskriven motion. Vi inser och delar till
viss del problembilden som motionären beskriver. Dock anser vi att en tredje
skolform är fel väg att gå. En tredje skolform skulle istället öka segregationen i en
redan segregerad svensk skola och minska förståelsen och acceptansen eleverna
emellan. Det skulle också öka byråkratin och skapa oreda i skolans värld i en tid där
vi behöver organisera och strukturera upp svensk skola. En tredje skolform skulle
således bli en dyr och väldigt ineffektiv, om inte kontraproduktiv, reform.
Självklart är “tvångshållning” fel väg att hantera barn med särskilt särskilda behov och
visar på en bristande kompetens i just den typ av pedagogik som behövs gentemot
dessa barn. Men då är fortbildning och mer resurser till skolan rätt väg att gå. Inte en
tredje skolform.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska avslås i sin helhet.
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
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Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner om problematiken för vissa barnoch ungdomar att passa in i skolsystemet. Däremot tror inte distriktsstyrelsen att en
ny skolform skulle lösa problemet. Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar ska få
den hjälp de behöver även inom nuvarande skolformer.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att bifalla att-sats 1
att avslå att-sats 2.
Styrelsens föredragande: Ros-Marie Jönsson-Neckö
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Motion 9: Fler resurser och utveckla vuxenutbildning

Senaste tiden möter man på vuxenutbildning flera vuxna som inte har lyckats med
skolans hårda krav. De kommer tillbaka till olika vuxen utbildningar där det förväntas
att de ska kunna klara skolan och där de inte har några möjligheter till stöd och hjälp.
Det finns ingen kringpersonal liknande elevvårdhälsoteam som sjuksköterska,
psykolog, läkare, speciallärare osv. Lagarna kring vuxenförordning är väldigt otydliga
och det är upp till varje kommun eller utbildningsanordnare att ordna detta. Många
gånger är utbildning på distans och det ställs hårda krav på eleven. Antalet lärare per
elev kan variera mycket och både elever och lärare upplever en tuff och stressig
arbetssituation. Vuxnas lärande lärandesituation är inte anpassad till den gruppen av
människor som söker idag. Därför en grundlig reform av vuxenutbildning där den ska
anpassas mer gymnasieskolan skulle kunna ge möjligheter för människor till
utbildning, hälsa och ekonomisk oberoende.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna verkar för förbättrade skolresultat för vuxnas lärande
och en möjlighet till ett självständigt liv
- Att vuxnas lärande får möjlighet till kringpersonal som elevhälsoteam
- Att se över vuxnas lärande och reglera en stabil skola för vuxna och möjlighet
till lärande och utveckling
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen tackar motionären för en intressant och välskriven motion.
Vuxenutbildningen är central för människors chanser att utbilda sig, vidareutbilda sig
och omkvalificera sig under hela livet. Styrelsen delar därför också motionärens
mening om att vuxenutbildningens kvalitet är avgörande för att studenterna ska klara
utbildningens mål. Kommunerna har en skyldighet att erbjuda studie- och
yrkesvägledning till vuxna och det är en viktig del i att kunna erbjuda stöd i de val
man ställs inför under sina studier. Kommunerna har även en skyldighet att
tillhandahålla särskild utbildning för vuxna där utgångspunkten ska vara den enskildes
behov och förutsättningar. Till skillnad från eleverna i förskola, grundskola och
gymnasium har de studerande vid vuxenutbildningarna uppnått en ålder där de
självständigt ska kunna ta ansvar för sin hälsa och sina studier.
För den som av olika anledningar är i behov av läkare, sjuksköterska, psykolog eller
kurator är det viktigt att det finns en tillgänglig sjukvård. Den tillgängligheten bör
finnas hos berörd region och inte hos den kommunala vuxenutbildningen.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till ovanstående
yttrande.
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
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Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner om behovet av en förbättrad och
kanske mer individuellt anpassad vuxenutbildning. Däremot är det tveksamt om det
är vuxenutbildningens åtagande att arbeta med elevhälsa.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
att bifalla att-sats 1 och 3
att avslå att-sats 2.
Styrelsens föredragande: Åsa Karlsson-Björkmarker
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Motion 10: Specialpedagogik ett krav i lärarutbildning

Enligt Sven Bölte, som är professor i neuropsykiatri vid Karolinska institutet, uppger
8 av 10 av de som arbetar i skolan att de inte har tillräckligt kompetens för att
undervisa barn med NPF svårigheter i skolan. Exempelvis autism och ADHD. Enligt
forskning lärarutbildning måste förändras och kunna förberedda blivande lärare att
kunna lösa konkreta svårigheter i klassrummet. Dagens studenter läser 240
högskolepoäng och av dessa finns en kurs på sex poäng som behandlar ämnet
specialpedagogik och hur man bemöter barn med särskilda behov. Kunskap skulle
kunna förbättra framtidsmöjligheterna för barn och ungdomar med särskilda behov
och förbättra arbetsmiljön för både personal och elever.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna undersöker lärarens möjligheter till mer kompetens
- Att se över dagens lärarutbildning för att förbereda blivande lärare till att
kunna möta med mer kunskap elever med NPF-problematik
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Dagens lärarutbildning innehåller alldeles för lite av ämnet specialpedagogik och hur
man bemöter barn med särskilda behov. Det är mycket viktigt att detta ämne utökas
för att barn med särskilda behov också ska få möjlighet till en bra skola.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som arbetarekommunens egen.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner om behovet av viss specialpedagogik
inom all lärarutbildning. Specialpedagogik är något som alla lärare har nytta av för att
kunna möta alla elever och den bör därför få en mer framträdande roll i dagens men
även framtidens skola. Dessutom kan en specialpedagogisk kompetens i sin tur leda
oss emot målet om en skola för alla. Vi vet idag från de allra bästa skolsystemen i
världen att de både har fler speciallärare och fler specialpedagoger, men framförallt
att man har mer specialpedagogiska verktyg hos varje lärare. Det har vi saknat i den
grundläggande lärarutbildningen i Sverige. Det viktigaste är att arbeta förebyggande i
hela skolsystemet från förskolan till gymnasieskolan, i syfte att motverka
lärandeproblem. Självklart behövs det också ett antal speciallärare som behandlar
uppkomna problem, men att upptäcka tidiga tecken på svårigheter är ändå det allra
viktigaste. Inkludering är en demokratifråga och en fråga om sociala kvaliteter och
värden i undervisningen och mellan eleverna i klassen.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att besvara motionen.
Styrelsens föredragande: Mikael Jeansson
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Motion 11: Meritpoäng för elever som läser vård- och omsorgsprogrammet och
vill läsa vidare till sjuksköterska

Målet för hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och en god vård på lika villkor för
hela befolkningen. I verkligheten står vården inför stora utmaningar. Vårdplatser
stängs och operationer ställs in. Brist på sjuksköterskor påverkar hela vården negativt
och patientsäkerheten är en stor utmaning. Det finns ungdom- och vuxenstuderande
som läser till undersköterska och som skulle kunna läsa vidare om förutsättningar ges.
Ett sätt för att kunna förebygga och hantera bristen på sjuksköterskor är att
undersköterskeprogrammet ger meritpoäng precis som svenska, matte och moderna
språk.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna verkar för en god vård och en god hälsa på lika villkor
precis som lagen kräver
- Att undersköterskeutbildning ska kunna ge meritpoäng för fortsatta studier till
sjuksköterska.
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen delar motionärens åsikter om en god vård och en god hälsa på lika villkor
och Socialdemokraterna verkar för detta på olika nivåer. Fler sjuksköterskor behövs
och mot bakgrund av att detta avsätter regeringen medel för en utbyggnad av
utbildningarna till sjuksköterska med motsvarande 175 platser, barnmorska med
motsvarande 125 platser och specialistsjuksköterska med motsvarande 300 platser
under 2015. Samtliga dessa utbildningar beräknas under åren 2016-18 få ytterligare
kraftig ökning av antalet utbildningsplatser.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till ovanstående
yttrande.
Styrelsens föredragande: Malin Lauber
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt att det vore bra om fler undersköterskor
läser vidare till sjuksköterska. Vi vet att vidareutbildade undersköterskor blir mycket
skickliga sjuksköteterskor. Många av sjuksköterskornas arbetsuppgifter tangerar
undersköterskornas.
Det finns säkert många andra yrkesförberedande program som skulle kunna vara en
bra förberedelse inför högre studier. Därför borde en översyn av hela
meritpoängssystemet göras.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att bifalla motionen
Styrelsens föredragande: Anna Fransson
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Motion 12: Myndighet som har i sitt uppdrag att förstå, tolka, validera och
översätta utländska betyg

I Sverige är behovet av utbildad personal inom olika yrkeskategorier väldigt stort. Å
andra sidan är enligt alla mätningar och forskning fortfarande andelen arbetslösa med
utländsk bakgrund ganska hög. Fortfarande möter man exempelvis pizzabagare med
ingenjörsexamen från länder som Pakistan och/eller Syrien. Fortfarande möter man
elever med högskoleutbildning på grundutbildningar och gymnasiala utbildningar. På
dessa utbildningar går elever med någon form av psykologexamen/beteendeexamen,
media och socialarbetare. Detta för att ännu finns inget system eller myndighet som
fullt ut har kunskapen och tar ansvaret för att dessa människor ska validera sin
kunskap och komma in i arbete fortast möjligt.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna verkar för en professionell myndighet som har
kunskapen och möjligheten att sätta sig in i de olika utbildningarna runt om i
världen
- Att erbjuda blivande medarbetare en tydlig validering och vidareutbildning i
den svenska skolan, arbetet och samhället. Beroende på behovet och
utbildning som den blivande medarbetaren har
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Precis som motionären beskriver så är behovet av att ta tillvara på kunskaperna hos
de som har med sig en utbildning från ett annat land otroligt viktigt. Sverige har ett
stort behov av arbetskraft och då måste vi ta tillvarata den kunskap som finns bland
oss.
Styrelsen tror dock inte på förslaget om att det ska inrättas en ny myndighet för att
lösa den problembeskrivning som motionären beskriver. Vi tror att man ska kunna
klara av det inom befintliga myndigheter där man redan har expertkunskaperna.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till ovanstående
yttrande.
Styrelsens föredragande: Tomas Thornell
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som enskild.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner om att valideringsansvaret behöver
förtydligas. Vi ser ett mycket stort problem i den diffusa ansvarsfördelningen när det
gäller validering av nyanländas kunskaper. I samband med att valideringsansvaret blev
statligt skapades en mycket liten myndighet som har detta ansvar idag. Vi måste ta
tillvarata den kunskap som människor har när dom kommer till Sverige. Vi behöver
den kunskapen och då måste vi ha resurser att validera deras kunskap. Regeringen har
tillsatt en valideringsdelegation som arbetar för att ta fram förslag på hur valideringen
ska fungera. Universitets och högskolerådet (UHR) ansvarar för att översätta
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utländska betyg, De har fått extra resurser för att kunna hantera detta med stort
söktryck. Så UHR har ansvaret idag. Varje högskola/universitet ska egentligen
validera yrkesskicklighet, men annars är det myndighetsutövning.
Regeringen har också utvecklat snabbspår för olika yrkesgrupper t ex lärare och
kockar. Ytterligare en myndighet är nog tyvärr inte rätt väg att gå. Att erbjuda
blivande medarbetare validering tror vi kan bli svårt, när man inte innan vet vilken
kunskap de har. Vi menar att det är samhällets ansvar att tillhandahålla validering.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att avslå motionen
Styrelsens föredragande: Monica Haider
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Motion 13: Professionell handledning för lärare och rektorer

Lärare och rektorer behöver professionell handledning för att kunna möta och
bemöta elever och olika situationer som uppstår i skolan på ett professionellt sätt.
Detta är en självklarhet för socialarbetare och det borde fungera på liknande sätt även
för lärare och övrig skolpersonal. Lärare måste få hjälp, professionell handledning
och stöd i sitt ledarskap. Detta skulle kunna ge trygghet i mötet med elever oavsett
bakgrund, trauman eller funktionsnedsättning.
Därför yrkar jag:
- Att Socialdemokraterna verkar för att professionell handledning för lärare och
rektorer ska vara en del av det svenska skolsystemet
- Att erbjuda lärare och rektorer stöd och professionell handledning för att
stärka sitt ledarskap; speciellt vid kriser och andra obehagliga situationer som
kan uppstå i skolan
Bahtije Breznica
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Skolan står inför stora utmaningar, lärare och skolledare har en stor betydelse för att
lyfta den svenska skolan. På olika skolor arbetar man på olika sätt med att stötta
lärare. Handledning kan vara ett sådant sätt, för de som har behov av det och för dem
det passar. Skolledare på olika enheter utformar stödet till lärare och annan
skolpersonal på det sätt som de finner lämpligast utifrån förutsättningar och
utmaningar.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till ovanstående
yttrande.
Styrelsens föredragande: Malin Lauber
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen instämmer i den argumentation som styrelsen för
Socialdemokraterna i Växjö lämnat i sitt svar på motionen. Handledning kan mycket
väl vara en bra insats, men det måste vara något som avgörs på den egna skolan.
Därför föreslår distriktsstyrelsen
att motionen avslås
Styrelsens föredragande: Joakim Pohlman
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Motion 14: Kameraövervakning

Den upplevda otryggheten i Sverige ökar i många grupper. Enligt BRÅ:s rapport så
ökar de främst för kvinnor, äldre och de ekonomiskt resurssvagast i samhället. Det
har alltså stor betydelse vem man är och vart man bor, självklart också vad man har
blivit utsatt för när man mäter den upplevda otryggheten.
Det finns flera metoder för att motverka att den upplevda tryggheten försämras, en
metod är till exempel att arbeta med kameraövervakning. Kameraövervakning har
länge varit ett omdiskuterat ämne i Sverige. Hur mycket väger den personliga
integriteten mot att man ska få övervaka vissa platser? I tunnelbanan i Stockholm så
är man övervakad, i taxin blir man filmad och på de flesta bussar finns det idag
kameror. Detta är metoder som fungerar bra som inte ifrågasätts av särskilt många
idag.
Det som fortfarande saknas på många ställen är kameror i våra stadskärnor och i
andra utsatta områden. Där är det ofta svårt att få tillstånd och många har långa
processer mot tillståndsmyndigheten. Kameror skulle med stor sannolikhet öka den
upplevda tryggheten på våra gator och torg, men det skulle också hjälpa samhället att
lagföra personer som begår brott.
Kameror tillsammans med modern teknik skulle kunna vara till stor hjälp för vår
polismyndighet i sin kamp mot brottsligheten. Med stor sannolikhet så har även
kameraövervakning även en förebyggande effekt mot brott.
Idag när man läser om konsekvenserna kring lagarna som styr det här så förstår man
det finns många problem. Till exempel är det så som Ilmar Reepalu skrev i en
debattartikel redan 2007 så att en bostadsrättsförening kan sätta upp en kamera i
tvättstugan medan det är sällan att kameror får användas för att stävja våldsbrott.
Det är nu dags att förändra systemen som gör det svårt att använda kameror på det
sätts som beskrivs ovan. Vi måste ständigt arbeta för att stävja brott, lagföra
kriminella och få våra medborgare att känna sig trygga.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
- Att Socialdemokraterna arbetar för att underlätta för kommuner samt
myndigheter att använda kameror för att öka tryggheten, stävja brott samt öka
möjligheten att lagföra brottslingar.
Tomas Thornell, Centrums S-förening
Malin Lauber, S-kvinnor Växjö
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Vi har alla ett behov av att känna trygghet och säkerhet oavsett om det är på dagen
eller mitt i natten. Den grova organiserade brottsligheten har tyvärr fått fäste i vårt
samhälle. Den utvecklingen skapar en otrygghet i samhället som vi inte har haft
tidigare. Under de senaste åren har antalet anmälda brott ökat samtidigt som det finns
ett mörkertal av oanmälda brott.
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Kameraövervakning är till för att skydda och värna det man är mest rädd om. Med
hjälp av en bevakningskamera är det enklare att i efterhand identifiera och säkerställa
om någonting har inträffat som man vill utreda.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska bifallas i sin helhet.
Styrelsens föredragande: Giselle Iskandar
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att motionen
skickas in som arbetarekommunens egen.
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärernas syn på problemformuleringen när det gäller
ökningen av den upplevda otryggheten i vårt samhälle. En ökad kameraövervakning
skulle kunna vara ett sätt att möta denna oro. Samtidigt måste en ökad övervakning
ställas mot behovet av att säkerställa den personliga integriteten.
Distriktsstyrelsen delar dock motionärernas uppfattning att det i rådande läge krävs
en ökad kameraövervakning för att komma till rätta med ökad otrygghet, inte minst
bland kvinnor, äldre och resurssvaga grupper.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen
att bifalla motionen.
Styrelsens föredragande: ClasGöran Carlsson
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Motion 15: Kontanthantering

På många platser runt om i Sverige så stryper bankerna sitt utbud. Från att de till stor
del sysslade med kontanthantering så blir det numera allt svårare att hitta en bank
som tar emot och hanterar kontanter. Att banker blir kontantfria är en trend som vi
ser över hela landet, men det är tydligt att det slår hårdast mot landsbygden, där är det
ofta långt till närmsta bankkontor som tar hanterar kontanter. Den här utvecklingen
försvårar situationen för de många grupper som inte har möjlighet att använda de
digitala tjänsterna som bankerna erbjuder. Det kan till exempel vara småföretagares
dagskassor men det kan också vara föreningars kassor efter olika evenemang. Att
hantera och använda kontanter är självklart inte utan risk, men för många, speciellt i
den äldre generationen, så är kontanter ett enkelt och självklart val.
Utvecklingen går framåt och det är självklart något vi som parti ska både främja och
vara glada för. Men bara för att vi hittar nya smarta tekniska lösningar så innebär det
inte att vi per automatik ska avsluta äldre system. Ett stort antal personer och företag
i Sverige hanterar kontanter dagligen och de måste ha möjlighet till ett säkert sätt att
hantera kontanterna. Både uttag och insättning på bank är något som måste kunna
fungera. Ett fungerande banksystem är avgörande för ett samhälle som Sverige, men
det innebär inte att de kan få fritt spelrum. Den svenska staten har vid ett flertal
tillfällen tvingats ”rädda” banker i de tuffa tider som varit. Det är dags för bankerna
att ta sitt samhällsansvar för att lösa den situation som uppkommit efter att de mer
eller mindre slutat hantera kontanter.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
- Att Socialdemokraterna tar tydlig ställning och arbetar för att bankerna ska ta
sitt ansvar att hantera kontanter på sina kontor
Tomas Thornell, Centrums S-förening
Växjö Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Styrelsen tackar motionären för en intressant och välskriven motion. Styrelsen delar
motionärens beskrivning av att behovet av kontanter kvarstår trots att digital teknik
ständigt utvecklas. Det slår hårdast mot den äldre befolkningen och mot landsbygden.
Däremot är det inte helt oproblematiskt att arbeta tvingande för att befintliga banker
ska hantera kontanter. Det finns en påtaglig risk att ett sådant åläggande skulle leda
till att fler lokalkontor försvinner. För framtiden och för de samhällen där
bankkontor redan lagt ned är det viktigt att kunna möta kontanthantering genom att
ge andra aktörer möjlighet att sköta den.
Styrelsen yrkar därför att motionen ska besvaras med hänvisning till ovanstående
yttrande.
Styrelsens föredragande: Julia Berg
Socialdemokraterna i Växjös medlemsmöte 2016-11-07 beslutade att bifalla motionen
i sin helhet och skicka in den som arbetarekommunens egen.
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Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens beskrivning att behovet av kontanter kvarstår
trots att digital teknik utvecklas. Det försvårar för de som inte har möjlighet att
använda den digitala tekniken eller inte har tillgång till den. Det är många grupper
som behöver hantera kontanter, småförtagare, föreningar och äldre människor m.m.
Det är ett problem både i staden och på landsbygden. Utvecklingen som varit är att
det blir färre och färre bankkontor och allt fler av de som finns kvar tar inte emot
kontanter. Detta är ett problem för hela samhället. Bankerna har också i stor grad lagt
över det på handlarna att ta emot kontanter men också att tillhandahålla
uttagsmaskiner. Den parlamentariska landsbygdskommittén föreslår i sin utredning
att bankerna ska vara skyldiga att ta emot kontanter.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att motionen bifalls
Styrelsens föredragande: Monica Haider
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Motion 16: Motion angående fysisk aktivitet på recept (FaR)

Rörelse påverkar kropp och själ på ett hälsofrämjande sätt och har bevisad effekt på
olika sjukdomstillstånd som till exempel högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom,
stroke, diabetes, bröst- och tjocktarmscancer, artros och depression. Alla som börjar
röra på sig får positiva effekter oberoende av ålder eller träningsvana. Det är därför
aldrig för sent att börja.
Det finns vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept i många fall är ett bra
alternativ till mediciner. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en
patients egna förutsättningar och önskemål
Fysisk aktivitet på recept är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet. Arbetet
med FaR bygger oftast på samverkan mellan förskrivare(sjukvården) och
friskvårdsorganisationer där de lokala förutsättningar är utgångspunkt, vilket gör att
varje modell blir unik. En patient kan få ett recept till aktiviteter som görs i egen regi,
men också som en hänvisning till någon aktör på friskvårdsmarknaden.
Ett fysisk aktivitet på recept kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster
eller annan legitimerad vårdpersonal. De ger förslag på träning som är lämplig
beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation. Det kan vara allt från
promenad till stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning, gympapass, qigong
eller yoga. Det är viktigt att aktiviteten höjer pulsen. Aktiviteten kan genomföras på
egen hand eller i grupp. Vårdpersonalen hjälper till att hitta en grupp som passar.
Vissa grupper leds av speciella FaR-ledare, vilka ger stöd till den som ordinerats.
Med anledningen av ovanstående vill jag:
att man utreder regionalt hur användningen av FaR har implementerats, hur
resultaten blivit och, om behovet finns, vilka möjligheter det finns att utöka
utskrivningen av FaR.
att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att utreda hur användningen av FaR har
implementerats, hur resultaten blivit och, om behovet finns, vilka möjligheter det
finns att utöka utskrivningen av FaR.
Matija Rafaj(S)
Ljungby Arbetarekommuns yttrande över motionen:
Ljungby AK:s medlemsmöte beslutade den 2016-11-22
– att bifalla motionen och ta den som sin egen
Distriktsstyrelsens yttrande över motionen:
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vilken positiv effekt fysisk
aktivitet har för både den enskilda individen och för sjukvården och i förlängningen
för hela samhället.
Dessutom menar distriktsstyrelsen att människors både sociala- och ekonomiska
kapital påverkar vilken tillgång man i livet har till olika offentliga rum, detta påverkar
också tillgången till olika fysiska aktiveter och fritidsaktiviteter för både barn och
vuxna. Att därför få hjälp med att hitta en fysisk aktivitet som passar och som på vis
också öppnar upp nya arenor för fler. På så sätt bidrar också medicineringen inte bara
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för att lindra eller förebygga sjukdom utan också kompensatoriskt och
hälsofrämjande.
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta
att bifalla motionen
Styrelsens föredragande: Camilla Ymer
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
att fastställa förslag till aktivitetsplan.
Partidistriktets verksamhet styrs av antagen verksamhetsplan för 2015-2018. Den
antogs av distriktskongressen i mars 2015. Nedan följer de aktiviteter som planeras
under 2017. Aktiviteterna antas av distriktsstyrelsen och fastställs av distriktskongressen.
Partidistriktets verksamhet syftar till att uppfylla de övergripande målsättningarna
i verksamhetsplanen och att Socialdemokratin i Kronoberg lever upp till epitetet
Framtidsparti.
Uppsatta målsättningar kring medlemsutveckling kräver stora insatser. Dels på
medlemsvärvning men också gällande rutiner för välkomnande av nya medlemmar
och administration av medlemssystem.
Aktiviteter 2017
*Partidistriktet ska under året erbjuda medlemsansvariga i samtliga arbetarekommuner utbildning i det nya medlemssystemet liksom kring medlemsvärvning
och medlemsmottagande.
*Aktiviteter i samband med partiets vår- respektive höstkampanj ska ha medlemsvärvning i fokus.
*En återvärvning av medlemmar som skrivs ut för bristande betalning ska göras.

Fokus i studieverksamheten kommer fortsatt handla om att stärka arbetarekommunernas kapacitet att självständigt bedriva medlemsutbildningar steg ett.
Utöver att genomföra studieplanen kommer under året inledande utbildningar med
sikte på val 2018 såväl för kandidater som valledare genomföras.
Aktivitetsplan 2017
*Partidistriktet ska genomföra utbildning för handledare tillsammans med ABF.
*Medlemsutbildning steg 1 ska erbjudas nya medlemmar i samtliga arbetarekommuner. Dessa genomförs antingen i egen regi, i samverkan med distriktet
och/eller med andra arbetarekommuner.
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*Minst en medlemsutbildning steg 2 ska genomföras av partidistriktet i egen regi
eller i samarbete med partidistrikten i Sydöstra regionen.
*Minst en ledarutbildning steg 1 ska genomföras i egen regi eller i samarbete med
närliggande distrikt.
* En traineeutbildning med deltagare från länets arbetarekommuner ska genomföras i
samarbete med minst ett närliggande partidistrikt.
* Ett större medlemsforum ska genomföras under hösten.
*Medlemmar ska inbjudas att delta på Röda Akademin vid Ädelfors folkhögskola.

Prioriteringen vad gäller facklig-politisk verksamhet under 2016 kommer ligga vid att
skapa närmare kontakt mellan partidistriktet och de respektive fackliga
organisationerna i länet, dvs med LO, TCO och SACO. Formerna för gemensamma
utspel, utbildning och evenemang ska utvecklas.
Aktivitetsplan 2017
*Under året ska frukostmöten för att presentera och föra dialog kring regeringens
politik genomföras tillsammans med LO-distriktet.
*Det fackliga utskottet ska träffas minst två gånger och ska även ta del av arbetet
med Framtidspartiet.
*Initiativ för närmare kontakt med TCO och SACO ska tas.
*Formerna för riksdagsledamöters och andra centrala företrädares besök vid
arbetsplatser ska utvecklas.
*Initiativ till gemensamma utbildningar och insatser mot främlingsfientlighet tas.

Situationen i omvärlden med flyktingströmmar och säkerhetspolitiskt läge bör prägla
de internationella utblickar som sker i samband med partidistriktets verksamhet.
Aktivitetsplan 2017
*Partidistriktet ska under 2017 undersöka möjligheten att själva eller tillsammans med
andra hitta former för ett internationellt inriktat projekt eller nätverkssamarbete.
*Partidistriktet ska vid minst två arrangemang under året uppmärksamma aktuella
skeenden i omvärlden.

Partidistriktet ska vara navet i den socialdemokratiska opinionsbildningen i
Kronobergs län. Detta arbete ska intensifieras under året där medieplanering och
utåtriktade kampanjer ska samverka för att förstärka det socialdemokratiska
budskapet tillsammans med reklam och sociala medier. En bärande del i
opinionsarbetet är arbetsområdet valkretsstöd som partidistriktet utfår på uppdrag av
partistyrelsen och i syfte att stötta länets riksdagsledamöter.
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Aktivitetsplan 2017
*Arbetet med att utveckla nya samarbeten i syfte att föra samman opinionsbildning
och politik från kommunal, regional, nationell och europeisk nivå ska fortsätta.
*Minst ett seminarium ska genomföras i samarbete med Socialdemokraterna i
Europaparlamentet.
*Tillsammans med arbetarekommunerna och regiongruppen ska arbetet med ett mer
strategiskt opinionsarbete inledas/fortsätta.

Partidistriktets organisation är både ett redskap för att uppnå de målsättningar som
redovisas i verksamhetsplanen men också garanten för en demokratiskt uppbyggd
folkrörelse. Arbetet i distriktets ledning ska utvecklas i enlighet med intentionerna
i Framtidspartiet. Partidistriktets expedition kommer under 2016 vara under
uppbyggnad vilket präglar övriga delar av aktivitetsplanen.

Aktivitetsplan 2017
*En distriktskongress ska genomföras enligt upparbetade rutiner. Partidistriktets 94:e
kongress är planerad och kallad till den 19 mars i Alvesta Folkets Hus.

Aktivitetsplan 2017
*Distriktsstyrelse och verkställande utskott sammanträder enligt antagen datumplan.
*Dialog- och informationsfrämjande arbetsformer mellan arbetarekommuner
och partidistrikt ska fortsätta att utvecklas.

Aktivitetsplan 2017
*Valberedningen ansvarar för att bereda förslag till distriktskongress och
valkonferens gällande partiorgan, listor till riksdag och region samt övriga regionala
uppdrag, inklusive kyrkovalet.

Aktivitetsplan 2017
*Fortsätta arbetet med rutiner och fortbildning för personal.
*Genomföra fattade beslut och verksamhet som beskrivs under punkt 2.
*Minst ett besök ska göras till respektive arbetarekommun.
*Nya relationer och samarbeten på olika områden ska utvecklas.
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen
att besluta fastställa förslag till budget.

INTÄKTER
100
150
400
500

KOSTNADER
100
150
200
300
400
500

Anslag och avgifter
Medlemmar
Organisation
Expedition

Budget
2017
3 245 000
2 670 000
75 000
450 000
50 000

Budget
2016
2 680 600
2 554 600
84 000
0
42 000

Anslag och avgifter
Medlemmar
Studier
Övrig verksamhet
Organisation
Expedition

-3 240 425
-311 100
-40 000
-145 000
-25 000
-255 000
-2 464 325

-2 680 600
-381 100
-51 000
-160 000
-25 000
-110 000
-1 953 500

4 575

0

RESULTAT
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Valberedningens förslag till partiorgan
En distriktsordförande
Monica Haider, Älmhult
Tio ledamöter i distriktsstyrelsen
Robert Olesen, Alvesta
Lars Altgård, Lessebo
ClasGöran Carlsson, Ljungby
Liselotte Åhlander, Ljungby
Joakim Pohlman, Markaryd
Tomas Blomster, Tingsryd
Camilla Ymer, Uppvidinge
Anna Fransson, Växjö
Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö
Henrietta Serrate, Växjö
Tio ersättare i distriktsstyrelsen
Sebastian Ohlsson, Alvesta
Kristina Brundin, Lessebo
Emma Johansson, Ljungby
RosMarie Jönsson Neckö, Markaryd
Magnus Carlberg, Tingsryd
Peter Danielsson, Uppvidinge
Carl-Olof Bengtsson, Växjö
Charlotta Svanberg, Växjö
Pontus Samuelsson, Växjö
Stefan Jönsson, Älmhult
Fyra ledamöter i verkställande utskottet
Robert Olesen, Alvesta
Anna Fransson, Växjö
ClasGöran Carlsson, Ljungby
Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö
Tre revisorer
Curth Eriksson (sammankallande)
Bertil Olsson, Alvesta
Bo Dalesjö, Ljungby
Tre revisorssuppleanter
Rose-Marie Holmqvist, Växjö
Göran Borg, Lessebo
Gun Lindell, Ljungby
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Musik: Pierre Degeyter
Svensk text: Henrik Menander

Upp trälar uti i alla stater,
som hungern bojor lagt uppå!
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.
: // : Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty internationalen
åt alla lycka bär. : // :
Arbetare i stad, på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta,
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar.
: // : Upp till kamp emot kvalen.
Sista striden det är
ty internationalen
åt alla lycka bär. : // :
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 237. Partistöd 2018 17RK1597

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Utbetalning av
partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är
representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes av
regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till
2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av regeringen till
45 500 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats,
lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Partistöd 2018
Partistöd 2018, tjänsteskrivelse
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1597
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-08-23

Regionstyrelsen

Partistöd 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet
utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes
av regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till
2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av
regeringen till 45 500 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har
lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Partistöd 2018
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Datum: 2017-08-23
Identifierare: 17RK1597-2
Handläggare: Johan Jarl, kansliavdelningen

Partistöd 2018
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

Socialdemokraterna

22

91 000 kr

2 002 000 kr

2 093 000 kr

Moderaterna

13

91 000 kr

1 183 000 kr

1 274 000 kr

Centerpartiet

7

91 000 kr

637 000 kr

728 000 kr

Sverigedemokraterna 6

91 000 kr

546 000 kr

637 000 kr

Vänsterpartiet

5

91 000 kr

455 000 kr

546 000 kr

Miljöpartiet

3

91 000 kr

273 000 kr

364 000 kr

Kristdemokraterna

3

91 000 kr

273 000 kr

364 000 kr

Liberalerna

2

91 000 kr

182 000 kr

273 000 kr

Totalt

61

728 000 kr

5 551 000 kr

6 279 000 kr
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 238. Valkretsindelning i val till regionfullmäktige 2018 16RK1433

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018.
att överlämna regionfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för
fastställande.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 21 mars 2017 beslutat att förorda att
Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt att tillfråga
länets kommuner i ärendet. Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av
regionfullmäktige senast den 31 oktober året före valår.
Markaryds kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Lessebo
kommun, Alvesta kommun har tillstyrkt alt. inget att erinra mot regionstyrelsens förslag.
Ljungby kommun förordar att Kronobergs län utgörs av två valkretsar. Älmhults
kommun har ej inkommit med synpunkter
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018.
att överlämna regionfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för
fastställande.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Indelning av valkretsar
Beslut om indelning i valkretsar, tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1433
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-06-30

Regionstyrelsen

Beslut om Region Kronobergs (landstingets) indelning i
valkretsar

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
Att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018.
Att överlämna regionfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för
fastställande.

Sammanfattning
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 21 mars 2017 beslutat att förorda att
Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt att
tillfråga länets kommuner i ärendet. Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av
regionfullmäktige senast den 31 oktober året före valår.
Markaryds kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun,
Lessebo kommun, Alvesta kommun har tillstyrkt alt. inget att erinra mot
regionstyrelsens förslag. Ljungby kommun förordar att Kronobergs län utgörs av
två valkretsar. Älmhults kommun har ej inkommit med synpunkter.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslut om Region Kronobergs (landstingets) indelning i valkretsar
Följebrev – Information angående landstingens indelning i valkretsar
Valmyndighetens manualer – Länsstyrelsens och valnämndens arbete
med val-geografi och mandat
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1433
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-06-30

Beslut om Region Kronobergs (landstingets) indelning i
valkretsar
Ärende
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 21 mars 2017 beslutat att förorda att
Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt att
tillfråga länets kommuner i ärendet. Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av
regionfullmäktige senast den 31 oktober året före valår.
Genomförande
Genom en ändring av vallagen (2005:837) är varje landsting från och med den 1
januari 2015 en enda valkrets vid val till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige),
om inte fullmäktige beslutar om indelning i två eller flera valkretsar. Tidigare har
lagen ställt krav på valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige, vilket alltså
tagits bort.
I valet 2014 var Kronobergs län indelat i två valkretsar: Västra Kronoberg
bestående av Alvesta, Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun samt Östra
Kronoberg bestående av Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun.
Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av regionfullmäktige senast den 31
oktober året före valår. Innan beslutet ska kommunerna i länet ha fått tillfälle att
yttra sig i ärendet. Regionstyrelsen har gett kommunerna i länet möjlighet att yttra
sig i ärendet och svar har inkommit från samtliga kommuner förutom Älmhults
kommun.
Markaryds kommun, Tingsryd kommun, Växjö kommun, Alvesta kommun,
Lessebo kommun och Uppvidinge kommun har tillstyrkt alt. inget att erinra mot
regionstyrelsens förslag. Ljungby kommun förordar att regionfullmäktige utgörs
av två valkretsar, som tidigare. Älmhults kommun har inte inkommit med några
synpunkter i ärendet.
Efter beslutet ska valkretsindelningen fastställas av länsstyrelsen. Beslutet ska
baseras på länsstyrelsens statistik över antalet röstberättigade, som publiceras den
1 mars året innan valår.
I valet 2014 var Kronobergs län indelat i två valkretsar: Västra Kronoberg
bestående av Alvesta, Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun samt Östra
Kronoberg bestående av Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Förslag till beslut om att Kronobergs län utgör en enda valkrets till
regionfullmäktige 2018 föranleder inga ekonomiska konsekvenser för Region
Kronoberg.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige att besluta att
Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt att
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överlämna fullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för för
fastställande.
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Protokollsutdrag
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§ 239. Digital utomlänsfakturering 17RK1622

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fakturaunderlag avseende utförd vård av patient tillhörande annat landsting/region
kan lämnas ut och sändas genom Ineras tjänst för utomlänsfakturering,
att utlämnandet ska ske med stöd av schablonmässig menprövning samt principer som
fastställts i Ineras regelverk,
att uppdra åt Inera i rollen som personuppgiftsbiträde att verkställa beslut om
utlämnande till angiven mottagare samt
att fastställa Ineras regelverk för digital utomlänsfakturering.
Sammanfattning
Behov av att landsting och regioner effektivt kan fakturera varandra för utförd vård av
patienter som bor i annat landsting/region har uppstått. I och med det fria vårdvalet har
dessutom antalet utomlänspatienter ökat. Likaså ökar antalet besök hos läkare på nätet
snabbt och därmed antalet utomlänsfaktureringar.
Genom att hantera ett digitalt fakturaunderlag som en faktura refererar till kan
hanteringen göras effektivare och säkrare. En arbetsgrupp bestående av 7 landsting och
regioner har utarbetat ett förslag till information i fakturaunderlaget jämte en
handledning. Alla landsting och regioner har vidare varit med i arbetet genom det nätverk
kring utomlänsfakturering som bildades inom SKL 2016.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att fakturaunderlag avseende utförd vård av patient tillhörande annat landsting/region
kan lämnas ut och sändas genom Ineras tjänst för utomlänsfakturering,
att utlämnandet ska ske med stöd av schablonmässig menprövning samt principer som
fastställts i Ineras regelverk,
att uppdra åt Inera i rollen som personuppgiftsbiträde att verkställa beslut om
utlämnande till angiven mottagare samt
att fastställa Ineras regelverk för digital utomlänsfakturering.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1622
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-08-25

Regionstyrelsen

Digital utomlänsfakturering

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att fakturaunderlag avseende utförd vård av patient tillhörande annat
landsting/region kan lämnas ut och sändas genom Ineras tjänst för
utomlänsfakturering samt
att utlämnandet ska ske med stöd av schablonmässig menprövning samt principer
som fastställts i Ineras regelverk
att uppdra åt Inera i rollen som personuppgiftsbiträde att verkställa beslut om
utlämnande till angiven mottagare, och
att fastställa Ineras regelverk för digital utomlänsfakturering.

Sammanfattning
Behov av att landsting och regioner effektivt kan fakturera varandra för utförd
vård av patienter som bor i annat landsting/region har uppstått. I och med det fria
vårdvalet har dessutom antalet utomlänspatienter ökat. Likaså ökar antalet besök
hos läkare på nätet snabbt och därmed antalet utomlänsfaktureringar.
Genom att hantera ett digitalt fakturaunderlag som en faktura refererar till kan
hanteringen göras effektivare och säkrare. En arbetsgrupp bestående av 7 landsting
och regioner har utarbetat ett förslag till information i fakturaunderlaget jämte en
handledning. Alla landsting och regioner har vidare varit med i arbetet genom det
nätverk kring utomlänsfakturering som bildades inom SKL 2016.

Anna Fransson
Regionstyrelsen

Martin Myrskog
Regiondirektör

Sida 1 av 2
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Diarienr: 17RK1622
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-08-25

Digital utomlänsfakturering
Ärende
Det finns ett behov av att landsting och regioner effektivt kan fakturera varandra
för utförd vård av patienter som bor i annat landsting/region. I och med det fria
vårdvalet har dessutom antalet utomlänspatienter ökat. Likaså ökar antalet besök
hos läkare på nätet snabbt och därmed antalet utomlänsfaktureringar.
Genom att hantera ett digitalt fakturaunderlag som en faktura refererar till kan
hanteringen göras effektivare och säkrare. Ekonomidirektörerna har därför
initierat frågan och fortlöpande varit involverad i hur arbetet fortskridit. En
arbetsgrupp bestående av 7 landsting och regioner har utarbetat ett förslag till
information i fakturaunderlaget jämte en handledning. Underlaget har sedan sänts
på remiss till redovisningschefsnätverket och ekonomidirektörerna. Alla landsting
och regioner har vidare varit med i arbetet genom det nätverk kring
utomlänsfakturering som bildades inom SKL 2016.
Genomförande
SKL:s arbetsgrupp gav 2016 Inera i uppdrag att genomföra en förstudie gällande
en nationell digital kommunikationslösning för vårdinformation i form av
fakturaunderlaget kopplat till fakturering vid utomlänsvård.
Slutsatsen och rekommendationen från Inera blev att överföra fakturaunderlag via
säkra tjänster i Ineras tjänsteplattform. Fakturaunderlaget ska därefter inte lagras i
ekonomi-eller annat fakturahanteringssystem utan i separat databas eller system
med mycket begränsad åtkomst för de få som hanterar fakturor för utomlänsvård
och dess underlag. Alla landsting och regioner har därefter avgett s.k.
avsiktsförklaring till Inera om att ansluta sig till tjänsten.
Innan Ineras tjänst kan börja användas har pilottester utförts och dessa beräknas
vara klara i juni i år. Därefter kan alla landsting och regioner påbörja anslutningen
till tjänsten. Ekonomidirektörerna har fastställt som målsättning att alla landsting
och regioner ska kunna ta emot det digitala fakturaunderlaget under hösten 2017.
Mot bakgrund av de förseningar som uppkommit vid testerna lär denna tidpunkt
flyttas fram något.
Utbyte av patientrelaterade individuppgifter kräver en hantering i enlighet med
gällande lagstiftning. Det kräver att landsting/region som sänder informationen
också kan utgå från att informationen hanteras hos mottagande landsting/region
på ett sätt som också överensstämmer med gällande lagstiftning och fastslagna
principer. När Ineras tjänst för utomlänsfakturering används finns ett regelverk
framtaget med gemensamma principer för utbyte av personuppgifter för
faktureringsändamål. En nationell tjänst som den nu aktuella kräver samordning
och att alla landsting och regioner nu ansluter sig till tjänsten. I regelverket görs en
genomgång av gällande regelverk och tolkningen av bestämmelserna utifrån
användning av ett digitalt fakturaunderlag och den information i detta som får
lämnas ut.
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Regelverket har remisshanterats genom Ineras Programkontor. Frågor har
hanterats och nu finns inga erinringar mot regelverket från landsting och regioner.
Ineras VD ska därmed fastställa regelverket. Den 8 juni har även SKL:s
sjukvårdsberedning informerats om utomlänsfaktureringen och regelverket.
Juridisk bedömning

Den juridiska bedömning som gjorts i regelverket innebär i korthet följande
(regelverket samt bilagor till detta bifogas).
Hälso-och sjukvårdssekretessen är som utgångspunkt en "stark" sekretess. Det
finns dock lättnader kring utbyte av patientrelaterade individuppgifter bl. a för
administration på verksamhetsområdet. Som exempel anges i förarbetena
faktureringsunderlag. Bestämmelse till stöd härför finns i 25 kap. 11 § 5 p.
offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Utgångspunkten är att uppgifterna kan
lämnas ut men sekretess råder om det kan antas att patienten eller närstående kan
lida men om uppgifterna röjs.
Som regel ska en myndighet göra en konkret och individuell prövning av ett
utlämnande, uppgift för uppgift. Ibland kan dock en sådan procedur vara praktiskt
ogenomförbar, något som aktualiseras vid utomlänsfakturering. I sådana
situationer får istället en myndighet göra en schabloniserad menprövning.
Utgångspunkten i OSL är att menprövningen ska göras av den som förfogar över
uppgifterna, t.ex. hälso-och sjukvårdspersonalen eller annan befattningshavare
inom nämnden. Även myndigheten själv kan fatta beslut om utlämnande, t.ex.
nämnd.
Det görs bedömning att det inte finns några hinder för den nämnd som ansvarar
för uppgifterna hos en vårdmyndighet att göra en schabloniserad skadeprövning.
Inte heller torde det finnas rättsliga hinder för att lägga "menprövningsbeslutet"
till grund för återkommande och automatiserade utlämnanden förutsatt att
beslutet är tillräckligt specifikt. Prövningen ska göras med hänsyn bl.a. till
uppgifternas art, det sekretesskydd uppgifterna kommer att få hos mottagaren
samt den tekniska utformningen av informationssystemet (behörighetskontroll
m.m.).
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Beslutet om införande av digital utomlänsfakturering bedöms rymmas inom
befintlig budget.
Förslag till beslut
Region Kronoberg gått igenom förslag till regelverk, samt den patientrelaterade
individinformation som kommer att lämnas ut och som förväntas hanteras i Ineras
tjänsteplattform på ett säkert sätt samt av mottagaren i enlighet med gällande
lagstiftning och regelverk. Region Kronoberg bedömer att en schabloniserad
menprövning kan göras och att de uppgifter som finns angivna i fakturaunderlaget
kan lämnas ut.
Regionstyrelsen föreslås besluta
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att fakturaunderlag avseende utförd vård av patient tillhörande annat
landsting/region kan lämnas ut och sändas genom Ineras tjänst för
utomlänsfakturering samt
att utlämnandet ska ske med stöd av schablonmässig menprövning samt principer
som fastställts i Ineras regelverk1
att uppdra åt Inera i rollen som personuppgiftsbiträde att verkställa beslut om
utlämnande till angiven mottagare, och
att fastställa Ineras regelverk för digital utomlänsfakturering.

Om någon avvikelse vill göras avseende vissa uppgifter som ej ska lämnas ut bör detta tas
med i beslutet. Observera att det endast kan avse de frivilliga uppgifterna.
1
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Regelverk för digital
Utomlänsfakturering
Gemensamma principer för utbyte av personuppgifter vid
fakturering av vårdinsatser.
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1. Regelverk för digital utomlänsfakturering
Efter remissrundan så kan Ineras vd fastställa regelverket, utifrån att varje landsting och region
getts möjlighet att inkomma med synpunkter.

1.1

Målbild

Vid utgången av 2018 är samtliga landsting och regioner anslutna till tjänsten
utomlänsfakturering.

1.2

Principer för information som lämnas ut

Principerna avser genomgående landstingsfinansierad hälso- och sjukvård.
Med digital journalinformation avses den information som stöds av Ineras tjänsteplattform, även
bakåt i tiden.
Med landsting nedan avses landsting och regioner.

De gemensamma principerna är:
•

Bestämmelser om sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården finns i 25 kap.
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utgångspunkten enligt bestämmelserna är
att hälso- och sjukvårdssekretess råder för uppgifter om enskilda patienter.

•

De uppgifter som omfattas av sekretessen är uppgifter om enskildas hälsotillstånd och
andra personliga förhållanden. Med enskildas hälsotillstånd avses inte endast konkreta
uppgifter om t.ex. diagnos och behandling utan samtliga uppgifter som kan ”avslöja”
något om en viss persons hälsotillstånd.

•

Digital journalinformation som utgör del i fakturaunderlag omfattas av hälso- och
sjukvårdssekretess både hos utlämnande landsting och mottagande landsting av faktura,
och personalen har tystnadsplikt.

•

Landsting får emellertid, oaktat hälso- och sjukvårdssekretessen, lämna ut uppgifter om
enskilda patienter till varandra för administrativa ändamål, i detta fall fakturor som
avser utomregional vård och behandling (25 kap. 11 § 5 punkten offentlighets- och
sekretesslagen). Utgångspunkten är således att sådana uppgifter får lämnas ut från ett
landsting till ett landsting (men inte till privata vårdgivare), om det inte kan antas att
den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften lämnas ut.

•

För utbyte av digital journalinformation finns även 11 kap. 4 § offentlighets- och
sekretesslagen om överföring av sekretess enligt vilken om en myndighet hos en annan
myndighet har tillgång till en upptagning för automatiserad behandling och en uppgift i
denna upptagning är sekretessreglerad, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos
den mottagande myndigheten.

Inera AB
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118 93 Stockholm
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Principer för information som inte får lämnas ut

I undantagsfall kan information döljas i det faktureringsunderlag som skickas mellan
vårdgivare.
Det är inte information från någon specifik organisation, vårdenhet eller yrkesgrupp som avses
utan särskilda situationer där specifik information, med stöd av offentlighets- och sekretesslagen
(OSL), kan undantas från att visas i det faktureringsunderlag som skickas. Det gäller
faktureringsunderlag:
1. Uppgifter om hälsa eller personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs (25 kap. 11 § 5 punkten
OSL),
2. Uppgifter om uppgiftslämnare i en anmälan till vårdgivare om patientens hälsotillstånd
eller personliga förhållanden om det kan antas att fara uppkommer för att den som har
lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat
allvarligt men om uppgiften röjs (25 kap. 7 § OSL).
3. Uppgifter som är föremål för förundersökningssekretess på begäran av polis eller
åklagare (18 kap. 1 § OSL).

1.4

Bilagor

Bilaga 1 - PM Uppgiftsutlämnande vid landstings fakturering utomlänsvård v1.0
Bilaga 2 - Förstudierapport kommunikationslösning utomregional fakturering v1.0
Bilaga 3 - Så fungerar Utomlänsfakturering v1.0
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Vilka uppgifter kan landsting lämna ut vid fakturering för
utomlänsvård?
Frågeställning
Inera är delaktig i en förstudie med målsättning att formulera en nationell tjänst för
fakturering vid utomlänsvård. Fakturerande vårdgivare är i detta fall landsting och
regioner. Frågan är om och i vilken utsträckning gällande rätt medger utlämnande av
uppgifter om vård och behandling kring enskilda patienter i fakturaunderlag.
Omständigheter
I förstuiden finns ett förslag till fakturaunderlag. Av detta framgår bl.a. följande
uppgifter som ska framgå av ett landstings/regions fakturaunderlag.
1. Ekonomiadministrativa uppgifter (belopp, mottagande vårdgivare etc.)
2. Patientens identitet, kön och adress
3. Landstings- och kommunkod där patienten är folkbokförd
4. Vårdinsats i kodform (diagnos, åtgärd m.m.)
5. Vårdkategori i kodform (öppen eller sluten vård, offentlig eller privat vård)
6. Inskrivningsdatum och utskrivningsdatum
Gällande rätt
Frågeställningen berör i huvudsak bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt i
hälso- och sjukvården. I det följande lämnas en översiktlig redovisning för dessa
bestämmelser.
Sekretess och tystnadsplikt i hälso- och sjukvård - reglering
Normalt råder en sträng (kvalificerad) sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och
sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd och personliga förhållanden, och ett
utlämnande till enskild eller myndighet får enbart ske med patientens medgivande eller
efter en menprövning.
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Bestämmelser härom finns i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400; OSL)1, samt, beträffande tystnadsplikt i den enskilda hälso- och sjukvården,
i 6 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). Tystnadsplikten inom den enskilda hälso- och
sjukvården innebär ett förbud mot att obehörigen röja uppgifter om enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vid tolkningen av
obehörighetsrekvisitet har det ansetts naturligt att söka ledning i skaderekvisitet som
finns i OSL:s bestämmelser2.
Sekretess och tystnadsplikt kan aktualiseras inte bara när uppgifter begärs
utlämnade av enskilda utan även när en offentlig eller privat vårdgivare självmant eller
på begäran av en annan vårdgivare överväger att lämna ut patientuppgifter.
Samtycke häver sekretess
Det finns ett flertal undantag från sekretessen och tystnadsplikten inom både den
allmänna och enskilda hälso- och sjukvården. Undantagsbestämmelserna är spridda på
flera lagar. De flesta undantagen är samlade i 25 kap. OSL och patientsäkerhetslagen.
De berör olika slags fallsituationer där rättsordningen ansett att det är befogat att lämna
ut patientuppgifter för olika ändamål utan en föregående menprövning.
Ett undantag från sekretessen berörs i 12 kap. 2 § OSL. Enligt den bestämmelsen
kan en enskild helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller
henne. Av denna bestämmelse framgår även att detta är huvudregeln, om inte annat
anges i OSL. Någon menprövning i vanlig bemärkelse ska alltså inte göras i dessa lägen
av utlämnande myndighet. Vad som måste kontrolleras emellertid är att uppgifterna
lämnas ut till rätt mottagare. Lämnas de till fel mottagare aktualiseras frågan om
sekretessbrott.
Sekretess i förhållande till patienten själv
Normalt råder inte sekretess eller tystnadsplikt enligt OSL i förhållande till den enskilde
själv, men beträffande hälso- och sjukvårdssekretessen (25 kap. 1 § OSL) finns ett
undantag från denna huvudregel. Om det med hänsyn till ändamålet med vården eller
behandlingen av en enskild är av synnerlig vikt att en uppgift inte lämnas till honom
eller henne, råder sekretess för uppgifterna i förhållande till den enskilde själv (25 kap.

1
2

Prop. 2007/08:126 s. 164
Prop. 1980/81:28 s. 23 och prop. 1981/82:186 s. 26.
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6 § OSL). Av den anledningen måste den som är ansvarig för en patientjournal hos en
offentlig vårdgivare alltid pröva en begäran om utlämnande i enlighet med OSL, trots
att patienten själv begär att få en handling ur den egna journalen utlämnad. Motsvarande
prövning ska göras av en privat vårdgivare som omfattas av tystnadsplikt enligt
patientsäkerhetslagen. Utredningen om rätt information i vård och omsorg (SOU
2014:23) har föreslagit att bestämmelsen i OSL och patientsäkerhetslagen om
sekretess/tystnadsplikt mot patienten själv ska upphävas.
I 8 kap. 2 § första stycket patientdatalagen (2008:335; PDL) finns särskilda
bestämmelser om rätten att få del av journaler inom den enskilda hälso- och sjukvården.
Närmare om hälso- och sjukvårdssekretessen
Hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § OSL är försedd med ett s.k. omvänt
skaderekvisit. Det innebär att uppgift om enskilds personliga förhållanden bara får
lämnas ut om det står klart att den enskilde inte lider men av utlämnandet. Enligt
förarbetena till den upphävda sekretesslagen (1980:100) medger skadrekvisitet att
uppgift lämnas från en läkare till en annan eller från en sjukvårdsinrättning till en annan,
om uppgiften behövs i rent vårdsyfte. Visst utrymme sägs också finnas att lämna
uppgifter till en annan vårdsektor i syfte att bistå en patient.
Av intresse i sammanhanget är JO:s uppfattning om uppgiftsutlämnande i hälsooch sjukvården. JO har uttalat att man – när det gäller somatiska journaler – i
normalfallet kan utgå från att det inte är till men för patienten om hans journal på
begäran överlämnas till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården, om syftet med
utlämnandet är individuell vård och behandling (JO 1986/87 s. 198 f.).
Enligt JO är dock förutsättningarna annorlunda när det gäller psykiatriska journaler
och somatiska journaler med särskilt känsligt innehåll, t.ex. gynekologijournaler. I de
fall man har anledning att ifrågasätta om patienten skulle anse det vara till men för
honom att journalen överlämnas till annan offentlig vårdgivare så ska patientens egen
uppfattning inhämtas. Motsätter sig patienten att journalen lämnas ut ska detta
respekteras även om läkaren anser att ett utlämnande inte är till men för patienten. Detta
beror på att begreppet ”men” i OSL ska tolkas med utgångspunkt från den enskildes
värdering.
Sekretessbrytande bestämmelser i OSL
Det finns dock ett par sekretessbrytande bestämmelser som kan bli tillämpliga på
kontakter mellan exempelvis vårdgivare. Dessa sekretessbrytande bestämmelser innebär
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att en mottagare av en förfrågan om utfående av patientuppgifter inte behöver göra en
menprövning eller sekretessprövning före utlämnandet. Sekretessbrytande bestämmelser
är vidare en förutsättning för att en vårdgivare ska få direktåtkomst till exempelvis
journalhandlingar hos en annan vårdgivare.
För sjukvårdens del är de sekretessbrytande bestämmelserna delvis samlade i 25
kap. 11 – 14 §§. För både den allmänna och enskilda hälso- och sjukvården finns
dessutom bestämmelser om uppgiftsskyldighet, trots tystnadsplikt eller sekretess,
samlade i 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen.
Den följande redovisningen av sekretessbrytande bestämmelser respektive
uppgiftsskyldigheter gör inte anspråk på att vara uttömmande.
Sekretessbrytande bestämmelse för informationsutbyte mellan olika
sjukvårdsmyndigheter inom en kommun eller ett landsting
I samband med PDL:s tillkomst infördes sekretessbrytande bestämmelser som ökar
möjligheterna att utbyta uppgifter om en enskilds hälsotillstånd inom hälso- och
sjukvården. Uppgifter som normalt omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess kan
således numera lämnas från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet
till en annan sådan myndighet i samma landsting eller i samma kommun, 25 kap. 11 § 1
OSL. Denna lättnad i sekretessen gäller bara för utbyte av uppgifter mellan vårdgivare
inom samma kommun eller inom samma landsting, inte mellan ett landsting och en
kommun.
Sekretessbrytande bestämmelser för det fall att hälso- och sjukvårdssekretessen hindrar
att en enskild får nödvändig vård, behandling eller annat stöd om denne är under 18 år,
missbrukar alkohol eller droger eller tvångsvårdas alternativt är föremål för
rättspsykiatrisk vård m.m.
Sekretessen hindrar inte att en uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas
från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till
en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig
vård, behandling eller annat stöd och denne
1. inte har fyllt arton år,
2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller
3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
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Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon närstående till denne, om
uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
Sekretessbrytande bestämmelse för de fall hälso- och sjukvårdssekretessen hindrar att
en enskild får nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd
Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till
att en uppgift lämnas ut, hindrar inte hälso- och sjukvårdssekretessen att en uppgift om
honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg,
behandling eller annat stöd lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en
annan sådan myndighet eller till en enskild vårdgivare, 25 kap. 13 § OSL.
Bestämmelsen blir tillämplig endast om den enskilde på grund av demens eller annat
hälsorelaterat skäl inte kan samtycka. Undantaget får inte tillämpas rutinmässigt. När
det i enskilda fall används, ska det ske med urskillning och varsamhet (prop.
2007/08:126 s. 272).
Sekretessbrytande bestämmelse för de fall hälso- och sjukvårdssekretessen hindrar att
en enskild får vård och behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas
Hälso- och sjukvårdssekretess ska inte heller enligt 25 kap. 14 § OSL hindra att en
uppgift lämnas ut till hälso- och sjukvårdspersonal, om uppgiften behövs för vård eller
behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas. Även denna
sekretessbrytande bestämmelse kan eventuellt komma att bli tillämplig i vissa speciella
fall.
Sekretessbrytande bestämmelse för utlämnande mellan kommuner eller landsting av
uppgifter för forskning eller framställning av statistik eller för administration på
verksamhetsområdet
Av 25 kap. 11 § 5 p OSL följer att uppgifter får lämnas från en kommunal eller
landstingskommunal myndighet som bedriver hälso- och sjukvård till en annan sådan
myndighet för forskning, framställning av statistik eller administration. Sekretess gäller
dock för en uppgift, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider men om uppgiften röjs. Regeln innebär alltså att man ska tillämpa ett rakt
skaderekvisit vid sekretessprövningen. Det innebär en presumtion för att uppgiften får
lämnas ut.
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Vid bedömningen av om uppgifter kan lämnas ut för de aktuella ändamålen måste i
praktiken en generell prövning göras av skaderekvisitet redan när man bestämmer vilka
slag av uppgifter som ska tillföras ett visst register. Prövningen ska göras med hänsyn
bl.a. till uppgifternas art, det sekretesskydd uppgifterna kommer att få hos mottagaren
samt den tekniska utformningen av informationssystemet (behörighetskontroll m.m.).
Sekretessbrytande bestämmelse för utlämnande av inskrivningsmeddelande
Enligt 15 § lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård hindrar inte sekretess att ett landsting till en kommun lämnar uppgift om namn,
personnummer och folkbokföringsadress för patienter som skrivs in i den slutna hälsooch sjukvården och för vilka kommunen har betalningsansvar. Uppgifterna ska lämnas
ut i ett inskrivningsmeddelande. Med ett inskrivningsmeddelande avses ett meddelande
från slutenvården till den öppna hälso- och sjukvården och socialtjänsten om att en viss
patient har blivit inskriven på sjukhuset och en samordnad vårdplanering kan bli aktuell.
Sekretessbrytande bestämmelser för utlämnande genom direktåtkomst
Lagstiftaren har betraktat direktåtkomst som en form av elektroniskt utlämnande som är
särskilt integritetskänslig. Det framgår därför av 5 kap. 4 § första stycket PDL att
direktåtkomst till personuppgifter som behandlas enligt PDL bara får förekomma i den
utsträckning som anges i lag eller förordning.
I PDL regleras vissa fall av direktåtkomst i lagens 5 kap. (och elektronisk åtkomst i
4 kap.). Eftersom bestämmelser om direktåtkomst inte har sekretessbrytande effekt i sig
måste de – om andra myndigheter eller enskilda ska kunna medges direktåtkomst till
sekretessbelagda uppgifter hos en vårdgivare – kombineras med särskilda
sekretessbrytande regler (se ovan). Dessa regler utgör således undantag från hälso- och
sjukvårdsekretessen såsom den kommer till uttryck i OSL (offentliga vårdgivare) och
patientsäkerhetslagen (privata vårdgivare).
Sammanhållen journalföring enligt PDL innebär att myndigheter som bedriver
hälso- och sjukvård i den mening begreppet används i lagen och privata vårdgivare kan
få direktåtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar och andra personuppgifter
som behandlas för ändamål som rör vårddokumentation. I PDL uppställs olika villkor
för att sådan direktåtkomst ska få förekomma. Om villkoren är uppfyllda, får
journalhandlingarna och andra personuppgifter hos en vårdgivare göras tillgängliga för
andra vårdgivare som deltar i ett system för en sammanhållen journalföring.
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I syfte att underlätta samarbetet i den individinriktade patientverksamheten och
realisera bl.a. reformen med en sammanhållen patientjournal i PDL föreslog regeringen
ett undantag från sekretessen3. Enligt 25 kap. 11 § tredje punkten OSL hindrar sekretess
inte att en uppgift lämnas till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i (25
kap.) 1 § eller 4 § OSL eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om
sammanhållen journalföring i PDL. Sammanhållen journalföring får dock enbart
användas för antingen vård- och behandling, patientadministration i anslutning till
individbaserad vård eller utfärdande av intyg. Detta begränsar därmed den
sekretessbrytande bestämmelsen.
Någon sekretessprövning ska alltså inte behöva göras då uppgifter registreras i
exempelvis en elektronisk journal och därmed görs tillgängliga för andra vårdgivare i
det sammanhållna journalsystemet. För den enskilda hälso- och sjukvården gäller
tystnadspliktsbestämmelsen i 6 kap. patientsäkerhetslagen.
Direktåtkomst har av lagstiftaren ansetts som ett särskilt integritetskänsligt
utlämnande av uppgifter. Skyddet för den enskildes personliga integritet vid
sammanhållen journalföring är därför tillgodosett bl.a. genom PDL:s regler om
patientens inflytande vid sådan journalföring (möjligheten att spärra journaluppgifter)
och den bestämmelse om absolut sekretess som aktualiseras hos en vårdgivare för
sådana ospärrade uppgifter som vårdgivaren saknar befogenhet att ta del av enligt PDL
(25 kap. 2 § OSL).
Sekretess för personuppgifter som kan antas behandlas i strid med personuppgiftslagen
När ett utlämnande av patientdata på ett medium för automatiserad behandling
aktualiseras ska vårdgivaren, förutom hälso- och sjukvårdssekretess även beakta
bestämmelsen i 21 kap. 7 § OSL. Om det kan antas att ett utlämnande av en allmän
handling skulle medföra att en personuppgift behandlas i strid med personuppgiftslagen,
gäller enligt 21 kap. 7 § OSL sekretess för uppgiften. En vårdgivare får efterforska
syftet med en begäran, men endast i den utsträckning det behövs för att kunna pröva om
sekretess föreligger. Utlämnas uppgifterna på ”ADB-medium” till en annan vårdgivare
för behandling inom ramen för PDL:s tillämpningsområde torde sekretess enligt 21 kap.
7 § normalt inte aktualiseras.
Bedömning

3

Prop. 2007/08:126 s. 126 ff.
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Får ett landsting lämna ut patientuppgifter vid fakturering till ett annat landsting samt
vilka uppgifter? Det är en svår balansgång mellan den enskildes rätt till integritet och
landstingets möjlighet att kontrollera sina betalningar och sköta sin redovisning.
Hälso- och sjukvårdsverksamhet omfattas, oavsett om det drivs i privat eller
offentlig regi, av författningsbestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. För offentlig
verksamhet återfinns bestämmelserna i OSL, och för privat verksamhet i
patientsäkerhetslagen.
Innebörden av bestämmelserna är, något förenklat, att patientuppgifter i
landstingens sjukvårdande verksamhet är sekretesskyddade och att personalen har
tystnadsplikt. De uppgifter som omfattas av skyddet är uppgifter om enskildas
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Med enskildas hälsotillstånd avses
inte endast konkreta uppgifter om t ex diagnos och behandling, utan samtliga uppgifter
som kan ”avslöja” något om en viss persons hälsotillstånd. Sekretessen är stark. Det
innebär som huvudregel att ett landsting i egenskap av vårdgivare inte får röja vem som
har besökt en vårdinrättning och vilken konsult (läkare, sjuksköterska, psykolog m fl)
som den enskilde har varit i kontakt med.
Så långt huvudregeln. Som redovisats finns det ett flertal undantag från hälso- och
sjukvårdssekretessen. Den bestämmelse som ligger närmast till hands att applicera på
landstings utlämnande av patientuppgifter vid fakturering vid utomlänsvård är
bestämmelsen i 25 kap. 11 § 5 p. OSL.
Av bestämmelsen framgår hälso- och sjukvårdssekretessen inte hindrar att uppgift
lämnas från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet inom en
kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning och framställning
av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att
den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.
Bestämmelsen är tillämplig på utlämnande av uppgifter både inom ett landsting
eller inom en kommun och mellan kommuner eller landsting.
Skaderekvisitet är rakt. Presumtionen är alltså att en uppgift får lämnas ut för de
angivna ändamålen, bl.a. administration. I propositionen till den aktuella bestämmelsen
anför departementschefen att med administration avses ”rent administrativa ändamål
som t.ex. beräkning av antalet vårdplatser och utsändande av fakturor”.4
Sekretessprövning kan ske för typen av uppgifter, dvs. på en generell nivå.

4

Prop. 1990/91:111 s. 31.
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En fråga som aktualiserades i lagstiftningsarbetet var om hälso- och
sjukvårdssekretessen skyddade uppgifter som lämnades ut med stöd av bestämmelsen
till landstingets administrativa enheter, t.ex. ekonomiadministration, vilka kan förväntas
administrera fakturor för utomlänsvård. Departementschefen anför följande i denna del.
”Det har heller inte framkommit något som ger vid handen att den
patientadministrativa verksamheten skulle innebära något påtagligt hot mot den
personliga integriteten. En patientuppgift åtnjuter samma sekretesskydd om den lämnas
över för administrativ behandling hos en annan enhet inom sjukvårdsorganisationen än
den där patienten behandlas som om den lämnas ut för vård- eller behandlingsändamål.
Den patientadministration som det här är fråga om är som nyss angivits en integrerad
del av hälso- och sjukvården. Uppgifterna skyddas därför mot åtkomst av utomstående
genom sekretessen enligt 7 kap. 1 § första stycket sekretesslagen [numera 25 kap. 1 §
OSL], oberoende av vilken enhet inom hälso- och sjukvårdsorganisationen som
handhar uppgifterna. Vidare är datalagens [numera PDL:s och personuppgiftslagens]
regelsystem tillämpligt på uppgifterna i den mån de förs med hjälp av ADB.”5
Sett ur PDL:s och personuppgiftslagens perspektiv så får mottagande landstings
behandling av patientrelaterade uppgifter anses laglig eftersom landstinget har ett
huvudansvar för patientens hälso- och sjukvård, även om vården explicit ges av en
annan vårdgivare.
Sammanfattning
Vid en sammantagen bedömning får ett landsting med stöd av gällande rätt samt efter
en menprövning lämna ut individrelaterade uppgifter om enskilda patienter för
administrativa ändamål, i detta fall faktura som avser utomlänsvård. Det erinras dock att
varje nämnd inom ett landsting självständigt prövar om förutsättningarna för att röja
patientuppgifter med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i 25 kap. 11 § 5 p.
eller någon annan sekretessbrytande bestämmelse är för handen vid fakturering till ett
annat landsting för utomlänsvård. Prövningen ska göras med hänsyn bl.a. till
uppgifternas art, det sekretesskydd uppgifterna kommer att få hos mottagaren samt den
tekniska utformningen av informationssystemet (behörighetskontroll m.m.).
Manólis Nymark

5

Ib. s. 32.
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Sammanfattning
SFTI arbetsgrupp för Utomregionala ersättningar gav Inera i uppdrag att genomföra en förstudie
gällande en nationell kommunikationslösning. Kommunikationen gäller vårdinformation i form
av fakturaunderlag kopplat till fakturering för utomläns vård. Att fakturaunderlaget innehåller
vårdinformation innebär bland annat att det måste hanteras enligt samma principer som i alla
andra sammanhang där den typen av information hanteras.
Det generella upplägget och de olika alternativen har analyserats ur flera olika perspektiv:
• Juridik
•

Informationssäkerhet

•

Informatik

•

IT

Förstudien har också övergripande analyserat de IT- och kompetensmässiga förutsättningarna
kopplat till de olika alternativen.
Två olika principiella alternativ har analyserats:
1. Mellanlagring
•

Lämna och hämta fakturaunderlag från gemensam lagringsplats utanför
landsting/regioner

2. Direkt kommunikation
•

Skicka fakturaunderlagen direkt till mottagarna

Baserat på de olika analyserna rekommenderar förstudien alternativet direkt kommunikation,
enligt SKL’s och landsting/regioners tjänsteplattforms-koncept.
De huvudsakliga skälen för rekommendationen är
•

Lösningen finns redan

•

Lagkraven är redan uppfyllda

•

Det är med största sannolikhet det billigaste alternativet

•

Konceptet är etablerat hos i princip alla landsting/regioner

•

Informationsutbytet på det ekonomiska/administrativa området kommer att växa

•

Informatik-hanteringen är standardiserad och beskriven

•

Det finns etablerade stöd- och förvaltnings-organisationer för alla i
kommunikationslösningen ingående delar

Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se

Page 368 of 899

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 1/27

Förstudie kommunikationslösning utomregional fakturering

Tommy Carlsson

Senast ändrad
2017-03-24

En del arbete behöver göras internt i landsting/regioner men det mesta är oberoende av
kommunikationslösning och handlar framför allt om att få tillgång till vårdinformationen från
journalsystem.
För etablering av den rekommenderade behövs två huvudsakliga leverabler
1. Specifikationer för anslutning till tjänsteplattform
2. Lösningar hos landsting/regioner för att kommunicera fakturaunderlaget över
tjänsteplattform, enligt specifikationerna ovan
Av flera anledningar går det i nuläget inte att åstadkomma en total bild av omfattning och
kostnader kopplat till arbetet. Den absoluta största delen av tidsåtgång och kostnader uppstår i
landsting/regioner och detta är helt beroende på bland annat var man befinner sig i nuläget, hur
man väljer att realisera sin lösning, anställda eller konsulter, o s v.
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Inledning
Ineras uppdrag
Se referens 3 för fullständig uppdragsbeskrivning.
Uppdraget omfattar en förstudie för att ta fram hur en gemensam (nationell) lösning för att
etablera effektivare fakturerings- rutiner/processer med avseende på fakturering av
utomlänspatienter respektive hantering av leverantörsfakturor för utomlänsvården. Det primära
uppdraget är just att analysera hur i fakturaprocessen man skall ge möjlighet att utbyta
vårdinformation via det så kallade fakturaunderlaget för att uppnå förbättrad fakturakontroll
samt möjlighet till fakturauppföljning.
Förstudien bör omfatta:
•

•
•
•

•

Definiera processen för den elektroniska kommunikationen för fakturering av
utomlänspatienter respektive hantering av leverantörsfakturor för utomlänsvården, d v s
att skicka faktura och fakturaunderlag var för sig, att möjliggöra att skicka faktura och
fakturaunderlaget tillsammans, alternativt en kombination av dem båda, beroende på
respektive landstings/regions förutsättningar. Ofta ska faktura respektive fakturabilaga
tas emot i olika system. I förstudien bör alltså ingå att se om man ska skicka
fakturaunderlaget (som i sig kan förvaltas av Inera) som ett nationellt tjänstekontrakt
eller som en bilaga till SFTI's Svefaktura.
Beakta hur man ska förhålla sig till e-frikort och högkostnadsskydd. (förstudie drivs av
Inera)
Beakta hur man ska förhålla sig till eRemiss.
Ta fram de specifikationer som krävs för arkitektur, begrepps-, informations och
processmodell inkl. avstämning mot nationell standard för e-hälsa (gäller primärt just
fakturaunderlaget)
Ge förslag på former under vilka de nationella gränssnitten tas fram, bl.a. avseende
finansiering och beslutsfattande för utvecklingen och den efterföljande förvaltningen.
Det ska finnas förslag på hur de nationella gränssnitten kan användas även av
landsting/regioner som saknar resurser för storskaliga server-integrationer, t.ex. med en
tunn klient som kan integrera mot de nationella gränssnitten.

Beroenden och avgränsningar
Uppdraget har följande beroenden till andra projekt och objekt:
•
•
•
•
•

Säkerhetstjänster
Tjänsteplattformen
Identifieringstjänst SITHS
eRemiss
eFrikort
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Förutsättningar
Kända krav

Säkerhet/Autentisering
Lösningen ska utformas för systemmässig hantering av informations-utbytet. Systemen ska
kunna autentisera sig för att lämna och hämta fakturerings-underlag.

Format fakturaunderlag
En arbetsgrupp, med företrädare för ett antal landsting, har specificerat vilken information som
behöver utbytas digitalt som fakturaunderlag i XML-format.
Detta format ska användas.

Om förstudien
Förstudiearbetet har bedrivits under perioden från slutet av november 2015 till januari 2016.
Arbetet har utförts genom
•

Diverse möten, avstämningar och annan kommunikation mellan Ineras representanter
och beställare + SFTI arbetsgrupp för Utomregionala ersättningar

•

Insamling av IT-mässig information från berörda landsting

•

Analys och utformning av rekommenderad lösning av Inera Nationell Arkitektur

Medverkande i förstudien:
•

Kerstin Wiss Holmdahl (SKL)
o

Beställare/Uppdragsgivare på uppdrag av ekonomidirektörsnätverket och
ansvarig för SFTI arbetsgrupp för Utomregionala ersättningar

•

SFTI arbetsgrupp för Utomregionala ersättningar

•

Ett antal personer i berörda landsting/regioner

•

Inera Arkitektur och Regelverk

Inera AB

o

Tommy Carlsson

o

Manolis Nymark

o

Leif Carlsson

o

Sonja Kantonen

o

Rolf Rönnback
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Analys
Verksamhet
Juridik
Se vidare bilaga 1.
Utbyte av patientrelaterade individuppgifter mellan olika organisationer är noga reglerat i
lagstiftningen och därför är det avgörande för kommunikationslösningen, eftersom det i
praktiken innebär ett utlämnande, att säkerställa lösningens juridiska lämplighet. Uppgifterna
omfattas som av en stark sekretess - hälso- och sjukvårdssekretessen - som inte kan brytas utan
vidare.
Den juridiska analysen i projektet har emellertid gett vid handen att det finns lättnader i hälsooch sjukvårdssekretessen. Lättnaderna avser utbyte av patientrelaterade individuppgifter
mellan kommuner och landsting för ändamålen forskning, framställning av statistik eller för
administration på verksamhetsområdet. Som exempel nämns i
förarbetens faktureringsunderlag. Den aktuella bestämmelsen finns i 25 kap. 11 § 5 p.
offentlighets- och sekretesslagen. Skaderekvisitet är rakt, dvs. utgångspunkten är att uppgifterna
får lämnas ut för nu nämnda ändamål. Sekretess råder dock om det kan antas om patienten eller
närstående kan lida men om uppgifterna röjs. En viktig del i skadeprövningen är givetvis

vem som är mottagare av uppgifterna och om mottagaren omfattas av en
straffsanktionerad tystnadsplikt. Enligt förarbetena är informationsutbytet med stöd av
den sekretessbrytande bestämmelsen patientadministration och utgör därmed en
integrerad del av hälso- och sjukvården. Uppgifterna skyddas därför mot åtkomst av
utomstående genom hälso- och sjukvårdssekretessen oberoende av vilken enhet inom
hälso- och sjukvårdsorganisationen (kommun eller landsting) som handhar uppgifterna.
Vid en sammantagen bedömning får ett landsting med stöd av gällande rätt samt efter en
menprövning lämna ut individrelaterade uppgifter om enskilda patienter för administrativa
ändamål, i detta fall fakturaunderlag som avser utomlänsvård. Det erinras dock att varje nämnd
inom ett landsting självständigt prövar om förutsättningarna för att röja patientuppgifter med
stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen. Prövningen ska göras med hänsyn bl.a. till
uppgifternas art, det sekretesskydd uppgifterna kommer att få hos mottagaren samt den tekniska
utformningen av informationssystemet (behörighetskontroll m.m.).
Det finns alltså inga absoluta juridiska hinder för ”utlämning” av fakturaunderlag. Eftersom det
rör sig alltjämt om relativt känsliga uppgifter samt hanteringen faller in under patientdatalagens
bestämmelser ska uppgifterna skyddas mot obehörigt röjande. Det innebär att både
kommunikationen mellan organisationer och den interna hanteringen behöver skyddas mot
insyn, åtkomst, förändring, med mera på ett tillräckligt starkt sätt. Rent praktiskt innebär detta t
ex
•
•
•
•

Inera AB

Styrning av åtkomst
Möjliggöra åtkomst-revision
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Informationssäkerhet
Se vidare bilaga 2.
En informationssäkerhetsmässig analys är viktig och användbar i många sammanhang. I detta
fall när vi behandlar integritetskänslig information som dessutom är starkt lagligt reglerad är det
naturligtvis extra viktigt.
Informationssäkerhet behandlas utifrån fyra dimensioner:
1.
2.
3.
4.

Att informationen är tillgänglig när den behövs – Tillgänglighet
Att informationsinnehållet är korrekt – Riktighet
Att information enbart är åtkomlig för behöriga – Konfidentialitet
Att krav på spårbarhet är beaktade – Spårbarhet

När det gäller kommunikationslösningen är sannolikt de två sista dimensionerna de mest
utmanande.
Konfidentialitet
Då systemet innehåller patientinformation, ska åtkomsten till denna information styras så att den
uppfyller patientdatalagens krav. Kommunikation över ”öppna nät” (Sjunet är
definitionsmässigt ett öppet nät) mellan regionerna ska skyddas exempelvis med hjälp av
kryptering på en tillräckligt djup nivå och åtkomsten till de IT-system som hanterar
patientinformation ska skyddas enligt de skyddsåtgärder som en genomförd
informationsklassificering gett.
Spårbarhet
Alla transaktioner bör loggas på en tillräckligt detaljerad nivå för att möjliggöra att hitta och
backa felaktiga transaktioner samt för att uppfylla bokföringslagens krav.
Respektive applikation som ger åtkomst till patientinformation ska loggas ur ett PDLperspektiv, förslagsvis via säkerhetstjänster. Möjligheter till effektiv logganalys bör
implementeras på lämpligt sätt.
För kommunikationslösningen innebär detta t ex
•

Behörighetskontroll med stark autentisering

•

Loggning av åtkomst och revisioner

•

Minimera antal lagringspunkter

•

Krypterad kommunikation

•

Signering av information för att skydda mot otillbörlig förändring

Informatik
En av de största svårigheterna i informationsutbyte mellan olika aktörer är det sätt
informationen är strukturerad och innebörden i olika begrepp. Olika aktörer som har behov av
att utbyta information har beroende på t ex val av systemstöd haft svårt att etablera fungerande
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samverkan. Just informationsutbytet är en väsentlig del av denna fas av eHälso-utvecklingen
och därför är just informatiken av central betydelse.
Av denna anledning driver Socialstyrelsen, tillsammans med andra aktörer (t ex Inera), ett
kontinuerligt utvecklings-arbete med standarder som ska gälla för den gemensamma
informationsstrukturen inom nationell e-hälsa. Detta innebär t ex att benämningar som används
inom respektive verksamhet följer ett standardiserat så kallat kodverk. Motivet är helt enkelt att
underlätta informationsöverföring mellan flera olika aktörer för att utvecklingen ska kunna
bedrivas effektivt.
Tjänstedomäner och tjänstekontrakt är centrala delar vid användning av SKL’s
tjänsteplattformar och den tjänsteorienterade arkitekturen. Dessa principer är applicerbara i all
form av informationsutbyte men i SKL’s tjänsteplattforms-koncept är detta redan etablerat i full
skala.
En tjänstedomän är en övergripande, verksamhetsbaserad (eller annan) indelningsgrund för
standardiserade tjänsteinteraktioner. Den nationella domänstrukturen förvaltas av Inera.
Ett tjänstekontrakt beskriver ett standardiserat gränssnitt som förekommer mellan
tjänstekomponenterna i den tjänsteorienterade arkitekturen. Tjänstekontraktet är oberoende av
transport och ”kuvertering”.
För en helt ny domän eller vid större förändringar ser utvecklingsprocessen enligt figur x. De
inringade delarna är det som specifikt rör informatik-området.

Figur 1. Utvecklingsprocess (röd ram runt den informatiska delen)

Den löpande förvaltningen handlar vanligtvis om förändringar av tjänstekontrakt och andra
typer av mindre justeringar.
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Det är heller inte helt ovanligt att man under det inledande arbetet med
informationsspecifikationen upptäcker att det redan finns utvecklade delar som kan
återanvändas.
För de nationella domänerna finns en etablerad utvecklings- och förvaltningsorganisation som
lämpligen används som stöd för att arbetet ska gå smidigt.
Projektet har lagt ner ett stort arbete på att specificera och strukturera den information som
behöver utbytas i underlaget för fakturor mellan landsting och regioner och därför är det ovan
nämnda arbetet sannolikt relativt enkelt.
Modeller – Nationell eHälsa
Socialstyrelsen utvecklar och förvaltar den nationella informationsstrukturen (NI) som omfattar
tre modelltyper:
•

Processmodell

•

Begreppsmodell

•

Informationsmodell

Dessa modeller, som täcker området vård och omsorg, har än så länge helt fokuserat på de
direkt vård-relaterade processerna. Det finns alltså i nuläget inget stöd för de administrativa
processerna i NI. Å andra sidan skulle detta, för att ha någon poäng, kräva en standardisering av
de aktuella processerna i landsting/regioner.
Under arbetet med informationsspecifikation preciseras innebörden i olika begrepp och
informationselement som ska användas. I samband med detta kan en avstämning mot NI göras.
Denna avstämning behöver göras för att identifiera till vilken domän/kontrakt (befintlig eller ny
domän) informationen skall föras i nästa steg, tjänstekontraktsutveckling. För ett nytt område,
som i detta fall) är det först under arbetet med informationsspecifikationen som avstämning kan
ske.
Informatik-specifikationer, med mera
Samtliga specifikationer, regler/riktlinjer och relevanta mallar för tjänsteplattforms-konceptet
finns på rivta.se.

IT
Det är två olika principiella alternativ för kommunikation av faktureringsunderlaget som
diskuterats:
1. Mellanlagring av fil
2. Direkt kommunikation (enligt SKL’s tjänsteplattformskoncept)
För båda alternativen krävs naturligtvis att det finns möjlighet att, manuellt eller automatiskt,
producera ett fakturaunderlag.
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Mellanlagring
Mellanlagringsprincipen innebär att den fakturerande organisationen inte skickar
fakturaunderlaget direkt till betalande organisation. Fakturaunderlaget, i form av en fil, skickas
istället till någon form av lagringsplats där den betalande organisationen hämtar filen.

Figur 2. Mellanlagring principskiss

De två mellanlagringslösningar som har diskuterats i detta sammanhang är
1. FTP/SFTP/FTPS
2. Meddelandetjänst
FTP/SFTP/FTPS
FTP (File Transfer Protocol) är ett standardiserat filöverföringsprotokoll som funnits sedan
långt före World Wide Web. SFTP (SSH File Transfer Protocol) och FTPS (SSL File Transfer
Protocol) är senare standarder som använder säkerhetshöjande tillägg till FTP-protokollet och är
i praktiken de varianter som kan vara aktuella i detta sammanhang.
Det finns mängder av programvara för FTP-varianterna, både klient-applikationer och servrar.
Många av dessa kan användas kostnadsfritt under någon av upphovsrättslicenserna för fri
programvara. Det finns naturligtvis också mängder av kommersiella alternativ. Många
integrationsprodukter och andra typer av system har stöd för FTP-protokollet.
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FTP-baserade lösningar används i många olika sammanhang, också inom vården, sannolikt i
hög grad av historiska skäl. Det är idag vanligare att moderna lösningar använder olika typer av
”webb-baserad teknik”.
Vid användning av den FTP-baserade tekniken kan man tänka sig ett antal olika praktiska
implementationer, t ex
•

Manuell

•

Automatiserad

•

Olika kombinationer av ovanstående

Vid den helt manuella hanteringen är det alltså personal som utför skickandet och hämtningen
av fakturaunderlag, grovt sett enligt figur 3.

Figur 3. Manuell hantering

Den berörda personalen använder en klient-applikation för att ladda upp och ladda ner
fakturaunderlagen till mellanlagringen i form av en fristående SFTP-/FTPS-server.
Hanteringen går naturligtvis också att automatisera på så sätt att datorer sköter upp och
nerladdning utan direkt medverkan av personal.

Figur 4. Automatiserad hantering

Den kan då t ex ”ställas in” för att utföras vid en viss tidpunkt. Den informationen som ska
skickas kan då sammanställas automatiskt från någon typ av intern datalagring, alternativt av
Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se

Page 377 of 899

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 10/27

Förstudie kommunikationslösning utomregional fakturering

Tommy Carlsson

Senast ändrad
2017-03-24

personal som placerar en fil på en plats där den automatiserade funktionen kan hämtas den.
Nerladdning sker då på omvänt sätt.
Vad behövs?
•

•

•

Etablering av server för SFTP/FTPS
o

Uppsättning av server-lösning

o

Drift och övervakning

o

Säkerhetsrutiner inkl. revision

o

Användaradministration

Etablera gemensam förvaltning
o

Organinsation

o

Process

o

Releasehantering

o

Med mera

Internt landsting/regioner
o

•

Om personal ska ladda upp och ner filer
o

•

•

Säkerhetsrutiner inkl. revision
Klient-applikation SFTP/FTPS

Om personal ska hantera XML-filerna
o

Programvara för produktion av XML enligt specifikation

o

Programvara för att presentera XML-filer på lämpligt format

Om en mer automatiserad lösning ska användas
o

Server-applikation med stöd för SFTP/FTPS

Rent allmänt kräver hantering av filer mer omfattande administrativa och säkerhetsmässiga
rutiner än om information inte lämnar applikationen/systemet. Det är lättare att kontrollera
åtkomst via en applikation än att kontrollera vad som händer med filer.
Meddelandetjänst
Tanken med en meddelande-tjänst i detta fall är att personal använder en vanlig webb-läsare för
att skicka och hämta meddelanden på ett sätt som liknar e-post. I den tjänst som diskuterats
används ingen traditionell e-post-server utan meddelanden laddas upp till en webb-server
varifrån den laddas ner av mottagaren.
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Figur 5. Meddelandehantering

Faktura-underlaget laggs alltså som en bilaga till ett meddelande, adresserat till någon i den
mottagande organisationen, och laddas upp till meddelandetjänsten. Principen med
mellanlagring är alltså i princip densamma som för FTP/SFTP/FTPS.
En förstudie gällande en Säker Meddelande-tjänst (SMED) initierades under hösten 2015 men
stoppades och inget arbete pågår. Det är alltså just nu oklart om och i så fall när det kommer att
finnas en säker meddelande-tjänst att använda. Av denna anledning är detta alternativ inte
realistiskt och behandlas därför inte vidare.
Direkt kommunikation
SKL har etablerat ett koncept för tjänsteplattformar där hela kommunikationslösningen finns
färdig. Tjänsteplattformar kan finnas på många nivåer och idag finns den nationella och ett antal
regionala. Landsting/regioner och regionala plattformar knyts ihop av den nationella
tjänsteplattformen och möjliggör på detta sätt kommunikation mellan alla landsting/regioner.
Traditionellt har kommunikationslösningar etablerats mellan två eller ett fåtal aktörer och det
blir snabbt väldigt komplext om aktörerna vill kommunicera med många andra. I
landsting/regioner finns behovet att kommunicera med många, både andra landsting/regioner,
men även andra aktörer. Därför har SKL byggt upp ett gemensamt tjänsteplattformskoncept,
som hanterar just denna utmaning.
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Tjänsteplattform

System
Figur 6. Många kommunikationslösningar till en

Alternativet direkt kommunikation innebär att fakturaunderlaget inte mellanlagras någonstans
på vägen utan skickas direkt mellan organisationerna.

Figur 7. Principiell skiss, direkt kommunikation

Kommunikationslösningen vid användning av tjänsteplattformen är densamma i alla varianter
men den interna hanteringen kan naturligtvis skilja sig åt. De två realistiska alternativen är
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1. Halv-automatiserad lösning
2. Automatiserad
Om underlaget för att göra anropet inte kan produceras automatiskt, behöver personal
involveras. Personalen producerar då underlaget ”manuellt” och placerar det där det är
åtkomligt för applikationen som utför anropet. Vid mottagning av fakturaunderlag blir
hanteringen den omvända.

Figur 8. Halv-automatiserad kommunikation över tjänsteplattformen

Om fakturaunderlaget kan produceras och/eller tas emot och hanteras automatiskt, finns det
naturligtvis inget behov av direkt personal-medverkan i kommunikationen. Server-applikationen
får antingen informationen skickad från annan applikation, alternativt hämtas den från någon
typ av datalagring.

Figur 9. Automatiserad kommunikation över tjänsteplattformen
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Själva anropet är standardmässigt och kan göras av många olika produkter, t ex moderna
integrations-produkter som används i många landsting/regioner.
Vid användning av tjänsteplattform (nationella direkt eller via regional) finns redan
•

•

Kommunikationslösningen inkl.
o

Drift och övervakning

o

Förvaltning

o

Säkerhetsrutiner

o

Skydd av kommunikationen

Förvaltningsorganisation för informationen som kommuniceras

Vad behövs?
•

•

Om personal ska hantera XML-filerna
o

Programvara för produktion av XML enligt specifikation

o

Programvara för att presentera XML-filer på lämpligt format

Server-applikation med stöd för SOAP
o

•

Om landstinget/regionen använder nationella tjänsteplattformen direkt eller via
regional dito, bör det redan finnas lösning som kan användas

Gruppering som styr vidareutvecklingen (beställer) hos den nationella tjänstekontraktsförvaltningen

Arkitektur-specifikationer - Tjänsteplattform
Samtliga arkitekturspecifikationer, referens-arkitektur, regler/riktlinjer och relevanta mallar för
tjänsteplattforms-konceptet finns på länk 1. Någon ytterligare arkitekturell dokumentation
behöver inte tas fram för kommunikationslösningen.

Relaterade initiativ
eFrikort
Inera har genomfört en förstudie och tagit fram ett beslutsunderlag avseende en nationell tjänst
för högkostnadsskydd och frikort; eFrikort. Förstudien har inte behandlat faktureringsfrågan och
det ingick inte heller i uppdraget. Frikorts-hanteringen påverkar endast patientens avgift och
denna är redan hanterad i de befintliga administrativa rutinerna.
Projektet har därför inget beroende eFrikort.
eRemiss
Den nationella tjänsten för eRemiss skapar grunden för elektroniskt utbyte av remisser mellan
vårdgivare inom det egna landstinget/regionen samt utanför det egna landstinget/regionen.
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Tjänsten är tänkt att göra det möjligt att skicka och ta emot remisser, bekräftelser, begäran om
komplettering, svar samt statusinformation. Den ska hantera informationen nationellt och lokalt,
mellan och inom vårdgivare.
Det finns ännu ingen som använder eRemiss via den nationella tjänsteplattformen, men
planering pågår inför det första införandet. Förberedelser för piloter och införande pågår.
Hanteringen av betalningar har bara berörts översiktligt. Vid den tidpunkt när remissvaret ska
skickas tillbaka till remittenten finns egentligen ingen ekonomisk information sammanställd så
denna ska inte skickas med i remissvaret.
Det finns idag integritetsproblem eftersom det enda sättet att identifiera vad fakturan avser är att
sätta patientens personnummer på den. Det finns exempel på när detta lett till verkliga problem,
t ex när en pappa på ekonomiavdelningen såg en faktura med hans dotters personnummer för en
utförd abort.
Hittills har tanken varit att man istället ska använda det nationella remiss-id’t för att identifiera
fakturaposter och slippa använda personnummer. Med remissen skickas då en
betalningsförbindelse enligt riksavtalsmallen. Denna antas kunna användas i efterhand för att
bestrida kostnader som inte var avtalade på förhand.
Betalningsförbindelsen kan inte innehålla information om kostnaden för remissen, eftersom det
inte går att i förväg veta exakt vilken vård som behöver utföras. Först när vården utförts kan den
specificeras och stämmas av mot regionala prislistor enligt nationella riksavtalet. Se länk 4.
Man kan tänka sig att man i betalningsförbindelsen i fritext anger någon typ av begränsning, t
ex ”Maximalt två nätter inom slutenvård”. Det är i nuläget oklart om man kommer att kunna
ange ett maxbelopp för remissen.
eRemiss resonerar alltså på ett liknande sätt som projektet, d v s att dela upp fakturainformation och vårdinformation, men skillnaden är att vården i detta fall beställs. Det verkar
alltså som att projektets principer kring användning av fakturaunderlag även skulle kunna
användas för eRemiss.
Projektet bör ha kontakt med eRemiss för att inte missa synergier och möjligheter till samarbete.
Om projektet inte redan hanterat det, behöver den integritetsmässiga problematik man
identifierat inom eRemiss, hanteras på lämpligt sätt.

Förutsättningar i landsting/regioner
För att få en bild av förutsättningarna för olika typer av lösningar i landsting och regioner,
skickade förstudien ut ett antal IT-relaterade frågor. I denna sektion görs en sammanfattning av
svaren på de olika frågorna. Se bilaga 3 för de fullständiga svaren.
Frågorna som ställdes var följande:
1. Fakturering
o

Gör ni någon form av elektronisk fakturering?

o

För vad?

o

På vilket sätt?

2. SKL TjänstePlattform (SKLTP)
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Använder ni någon form av SKL Tjänsteplattform?
!

Nationella?

!

Regional?

o

I så fall, till vad eller till vilken typ av information?

o

Har ni tillgång till personal (egen eller konsulter) som kan SKL’s
tjänsteplattformskoncept?

3. Filöverföring
o

Utför ni någon form av maskinell överföring av filer till andra landsting?
!

o

Använder ni FTP/FTPS?
!

o

Vad och hur?
Något annat protokoll?

Vilka produkter används?

4. HTTPS/SOAP
o

Utför ni någon form av maskinell kommunikation med HTTP/HTTPS och/eller
SOAP?
!

Till vad och hur?

o

Vilka produkter används?

o

Har ni tillgång till maskinella webb-klienter för extern kommunikation?

o

Har ni tillgång till extern webb-server?

5. Integration
o

o

Använder ni någon integrationsprodukt?
!

Vilken/vilka?

!

Till vad och på vilket sätt?

Används den för extern kommunikation?

6. Teknik-standarder
o

Har ni några teknik-standarder som kan vara aktuella när det gäller
kommunikation av fakturaunderlag mellan landsting?

o

Finns det några produkter ni vanligtvis använder för denna typ av
kommunikation?

7. Övrigt
o

Kommer ni i detta sammanhang ha behov av helt manuell hantering av
fakturaunderlag?
!

o

Inera AB

På vilket sätt?

Något annat som kan vara av intresse när det gäller kommunikation av
fakturaunderlag för fakturering av utomläns vård?
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Kommentarer:
•

I fråga 3 fanns inte SFTP med uttryckligen men i svaren är det tydligt att det lagts till av
de som använder detta.

•

I fråga 4 visade svaren att begreppet ”maskinella webb-klienter” var otydligt. Vi har
dock fått den efterfrågade informationen genom svaren på övriga frågor.

•

Allmänt verkar frågorna ha besvarats av lite olika kompetenser och projektet bör ”gräva
fram” lite mer detaljer kring en del av frågeställningarna för några landsting/regioner.

Svar har inkommit från följande landsting/regioner:
•

Landstinget Blekinge

•

Landstinget Dalarna

•

Landstinget i Kalmar län

•

Landstinget i Uppsala län

•

Landstinget i Värmland

•

Landstinget i Västernorrland

•

Landstinget i Västmanland

•

Landstinget Sörmland

•

Norrbottens läns landsting

•

Region Gävleborg

•

Region Halland

•

Region Jämtland Härjedalen

•

Region Jönköpings län

•

Region Kronoberg

•

Region Skåne

•

Region Örebro län

•

Region Östergötland

•

Stockholms läns landsting

•

Västerbottens läns landsting

•

Västra Götalandsregionen

Sammanfattning av svaren

Fakturering
•

Inera AB

De flesta landsting/regioner använder elektronisk fakturering
o Några använder Svefaktura
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o Några använder VAN-tjänster
De flesta av de som inte fakturera elektroniskt ännu, jobbar med etablering eller har
långt gångna planer
Ett par landsting/regioner jobbar inte med elektronisk fakturering

SKL TjänstePlattform (SKLTP)
•
•
•

Alla utom en använder SKLTP-konceptet
o Etablering pågår för den återstående
Relativt många har egna regionala tjänsteplattformar, integrerade över den nationella
plattformen
I princip alla har tillgång till nödvändig kompetens

Filöverföring
•
•
•

Alla använder någon form av filöverföring
o Det används för diverse olika ändamål
Många använder integrationsprodukter som kan använda flera olika protokoll
o Det finns också exempel på helt eller delvis manuella lösningar
Några påpekar att de önskar att gå ifrån filöverföring av denna typ och gå över till
användning av tjänsteplattforms-kommunikation

HTTPS/SOAP
•
•

Med något enstaka undantag används HTTPS/SOAP över tjänsteplattformarna
De flesta använder integrationsprodukter med stöd för kommunikationen och/eller egen
regional tjänsteplattform

Integration
•

Alla använder olika typer av integrationsprodukter och de används för många olika
typer av integrationer

Teknik-standarder
•

•

Inera AB

Ingen helt entydig bild när det gäller teknik-standarder
o Några anger tjänsteplattformen som önskad standard
o Några pekar på att de vill använda sina respektive integrationsprodukter
o Några uttrycker önskan om VPN-kopplingar, kryptering och signering
De protokoll och format som nämns är
o HTTP/HTTPS
o SOAP
o FTP/FTPS/SFTP
o XML
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Övrigt
•

•
•
•
•

Några räknar med att behöva hantera fakturor och fakturaunderlag manuellt under en
period
o Målsättningen är dock mer automatiserad hantering
Några saknar idag tekniska möjligheter att sammanställa fakturaunderlag maskinellt
o Arbete pågår eller kommer att startas
eRemiss nämns som kandidater för användning av denna typ av fakturaunderlag
Ett par synpunkter gällande användning av fakturerings-standarder och SKLTPstandard för fakturaunderlag
Ett landsting har inte resurser till detta inom närtid, på grund av byte av ekonomisystem

För projektets fortsatta arbete har landsting/regioner valt ut kontaktpersoner. Se bilaga 4.

Rekommendation
Förstudien rekommenderar projektet att använda lösningen för direkt kommunikation enligt
SKL’s och landsting/regioners tjänsteplattforms-koncept.
De huvudsakliga skälen för rekommendationen är
•

Lösningen finns redan och är det strategiska valet av kommunikations-plattform för
landsting/regioner. Vi räknar därför med att det är den mest hållbara lösningen på både
kort och lång sikt.

•

Det är det enklaste och ”renaste” alternativet. Vid kommunikation direkt över
tjänsteplattform är de juridiska, informations- och IT-mässiga utmaningarna redan
hanterade. Vid mellanlagring tillförs onödig komplexitet m a p alla ovan nämnda
aspekter.

•

Kostnaden blir med största sannolikhet lägre eftersom lösningen redan finns och
kostnaden delas på alla tjänster som använder plattformen.

•

Tjänsteplattformenskonceptet är etablerat hos i princip alla landsting/regioner. De flesta
har integrationsprodukter för ändamålet och tillgång till kompetens. Några har till och
med egna regionala plattformar anslutna till den nationella.

•

Informationsutbytet på det ekonomiska/administrativa området kommer att växa och
tjänsteplattformen erbjuder den mest lämpliga lösningen. Redan nu ser vi, förutom det
för projektet aktuella ändamålet, behov och intresse inom den ekonomiska hanteringen
av eRemiss, fakturering av läkemedelssubventionen från apotek och utomläns listning.

•

Den informatiska hanteringen är etablerad, standardiserad och dokumenterad.
Organisation för utveckling och förvaltning finns på plats och det finns kompetens för
stöd och liknande att tillgå

•

Det finns etablerade stöd- och förvaltnings-organisationer för alla i
kommunikationslösningen ingående delar.
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Svaren på en del av frågorna förstudien ställde till landsting/regioner, tyder på att det under en
period kommer att finnas behov av en del manuell hantering internt. Framför allt verkar det bero
på att det saknas möjligheter att automatiskt producera fakturaunderlaget. Detta problem gäller
dock alla studerade alternativ och påverkar inte direkt valet av kommunikationslösning.
Projektet behöver dock ha med sig detta i det fortsatta arbetet.

Etablering av rekommenderad lösning
De huvudsakliga resultat som behöver åstadkommas för att etablera rekommenderad lösning är
följande:
3. Specifikationer för anslutning till tjänsteplattform
a. Informationsspecifikation
b. Tjänstekontraktsbeskrivning
c. Icke-funktionella krav
d. Arkitekturella beslut
4. Lösningar hos landsting/regioner för att kommunicera fakturaunderlaget över
tjänsteplattform, enligt specifikationerna ovan
Omfattningen på de listade specifikationerna ovan är beroende på behoven och komplexiteten. I
det aktuella fallet mindre omfattande.
Baserat på tidigare genomförda aktiviteter av denna typ skulle en lämplig organisation av
arbetet kunna se ut enligt Figur 10.
Huvudprojektledning

Central arbetsgrupp

Delprojekt lands4ng/
region

Delprojekt lands4ng/
region

Delprojekt lands4ng/
region

Delprojekt lands4ng/
region

.............

Figur 10. Förslag projektorganisation
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Huvudprojektledning
• Leder och koordinerar hela projektet
• Stöds av den centrala arbetsgruppen för att ta fram gemensamma specifikationer, annat
övergripande resultat och för att stödja delprojektet
Central arbetsgrupp
• Tar fram specifikationer och beskrivningar för kommunikation av fakturaunderlaget
över tjänsteplattformen
o Informationsspecifikation
o Icke-funktionella krav
o Tjänstekontraktsbeskrivning
• Hanterar kommunikationen med den nationella förvaltningen av tjänsteplattformen
Bemanningen i arbetsgruppen består lämpligen av
•

Verksamhetskompetens

•

Kompetens från Inera
o

Informatik
!

o

o
•

Värdefullt stöd i allt som har med den nationella
informationshanteringen att göra, t ex informationsspecifikationen

Tjänstekontrakts-gruppen
!

TK-gruppen hanterar hela det praktiska arbetet med tjänstekontraktsutveckling

!

Förvaltar redan samtliga nationella tjänstedomäner

De ovan nämnda Inera-kompetenserna är experter på denna typ av arbete och
det går betydligt mycket smidigare om dessa involveras redan vid start

Representanter för arkitektur i landsting/regioner
o

Inera driver ett ”Arkitektråd för digital samverkan” med arkitekter utsedda av
SLIT

Delprojekt landsting/regioner
• Tar fram sina respektive lösningar för produktion och hantering av fakturaunderlag
• Anpassar sina respektive lösningars kommunikation över tjänsteplattformen enligt
specifikationer och beskrivningar framtagna i den centrala arbetsgruppen
o Använder lämpligen sina egna arkitekter i landsting/regioner. De är (ska vara)
väl insatta i tjänsteplattforms-konceptet och många av dem har deltagit i
framtagandet
o Tar vid behov hjälp av den centrala arbetsgruppen
• Etablerar drift och förvaltning för sina respektive lösningar
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Piloter
Eftersom inte alla landsting/regioner har samma förutsättningar att komma igång lika snabbt,
rekommenderas att de som ligger ”längst fram” fungerar som piloter. Detta är ett angreppssätt
som använts med framgång i andra projekt och liknande aktiviteter. Allt eftersom övriga blir
färdiga med sina lösningar, ansluts de till tjänsteplattformen för utbyte av fakturaunderlag.

Omfattning och kostnader
I nuläget är det inte möjligt att ge någon användbar indikation om den totala omfattningen och
kostnaden för ett genomförande.
Inera och projektet
Ineras rekommenderade medverkan i projektet handlar huvudsakligen om följande:
•

Framtagande av informationsspecifikation och tjänstekontrakt

•

Hanteringen kring installationer av tjänstekontrakt och anslutningar till den nationella
tjänsteplattformen under projektet

När det gäller formerna för denna medverkan och andra typer av tjänster pågår en omarbetning
av Ineras affärsmodell som innebär en övergång från anslagsfinansiering till intäktsbaserad
finansiering. Det pågår, kopplat till detta, även en "tjänstefiering" och prissättning av de
framtida tjänsterna. Se vidare länk 10.
Av denna anledning erbjuder Inera just nu den aktuella typen av kompetens på konsultbasis och
en grov uppskattning, baserad på erfarenheter från andra projekt, skulle kunna se ut enligt
följande:
•

Timpris:

950:-

•

Kalendertid:

1-2 mån

•

Total tid:

50-150 tim

Tjänsterna kring förvaltning och användning av tjänster/tjänsteplattform är i nuläget inte klara.
Landsting/regioner
Den totala kostnaden och tidsomfattningen för respektive landsting/region går inte i detta läge
att uttala sig om. Inkopplingen i tjänsteplattformen är helt standardiserad och är ofta också i
praktiken försumbar i sammanhanget. Landsting/regioner väljer själva hur man kommer fram
till att koppla in sig i "de två hålen i väggen". Erfarenheten från tidigare genomförda projekt och
andra aktiviteter är också att landsting/regioner, av mängder av olika anledningar, väljer att göra
på väldigt olika sätt. De enda som kan välja hur de ska göra och uppskatta tid/kostnad är
landsting/regioner själva. En del landsting/regioner är sannolikt nästan framme vid färdiga
lösningar medan andra måste börja vid att välja hur, vem, när, med mera.
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Bilagor
1. PM Uppgiftsutlämnande vid landstings fakturering utomlänsvård
2. Fakturering av utomregional vård – Informationssäkerhet
3. Svar på IT-frågor till landsting/regioner
4. Kontaktpersoner Utomlänsfakturering

Länkar
1. Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg – http://rivta.se/
2. Informationsspecifikation (Mall) - http://rivta.se/documents/ARK_0026/
3. Tjänstekontraktsbeskrivning (Mall) - http://rivta.se/documents/ARK_0015/
4. Riksavtal utomläns vård http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/utomlansvardriksavtal.943.html
5. SFTI Svefaktura - http://sfti.se/standarder/efakturering/svefaktura.2003.html
6. Arkitekturella beslut (Mall) - http://rivta.se/documents/ARK_0023/
7. Icke-funktionella krav (Mall) - http://rivta.se/documents/ARK_0025/
8. Socialstyrelsens termbank - http://termbank.socialstyrelsen.se/
9. Aktuell version av NI - http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-27/sidor/default.aspx
10. Ny prismodell för nationella e-tjänster - http://www.inera.se/OM-OSS/Ny-prismodell-fornationella-e-tjanster/
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5. Beslutsunderlag Nationell e-tjänst för högkostnadsskydd och frikort, v1.0
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1. Bakgrund, syfte och effektmål
1.1.1 Bakgrund
SFTI arbetsgrupp för Utomlänsfakturering gav 2016 Inera i uppdrag att genomföra en förstudie
gällande en nationell digital kommunikationslösning. Kommunikationen avser vårdinformation
i form av fakturaunderlag kopplat till fakturering för utomlänsvård.
Slutsatsen och rekommendation från Inera blev att överföra fakturaunderlag via säkra tjänster i
Ineras nationella tjänsteplattform.
1.1.2 Syfte
Tjänsten Utomlänsfakturering har tillkommit i syfte i syfte att minimera det manuella
administrativa arbete som förekommer vid fakturering av utomlänspatienter samt att ge
landsting/regioner förbättrad möjlighet till fakturakontroll och fakturauppföljning.
1.1.3 Effektmål
Tjänstens effektmål är:
•
Mer resurser till vårdrelaterade uppgifter genom en automatisering av fakturaflödet.
•
Ökad kvalitet på underlag för fakturering.
•
Förbättrade möjligheter till kontroll och uppföljning.

2. Så fungerar tjänsten Utomlänsfakturering
2.1

Beskrivning av tjänsten

I och med införandet av det fria vårdvalet har antalet utomlänspatienter i vården ökat vilket
medför ett behov av effektiv fakturering mellan vårdgivande och betalande landsting. För att
underlätta fakturering mellan landsting vilka hittills haft manuella rutiner har tjänsten
Utomlänsfakturering skapats.
Då en patient får vård utanför sitt hemlandsting faktureras hemlandstinget, enligt fastställda
prislistor, för utgifter som uppkommit i samband med vården. En faktura skapas av
vårdlandstingets ekonomisystem, medan fakturaunderlaget (som fakturan refererar till) vilket
innehåller patientuppgifter skapas vid sidan om, i en separat databas/ett system. Både faktura
och fakturaunderlag skickas till hemlandstinget. När faktura och fakturaunderlag når
hemlandstinget matchas dessa och godkännande för betalning görs.
Relevant flöde är fakturaunderlaget vilket är markerat med mörkare orange färg i
flödesdiagrammet nedan. Det ljusare flödet (skapa och skicka faktura) sker parallellt och visas
för en ökad förståelse, men hanteras vid sidan om och är inte del i något tjänstekontrakt i Ineras
nationella tjänsteplattform.

Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

Tel 08 452 71 60
info@inera.se
www.inera.se

Page 396 of 899

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 4/8

Så fungerar tjänsten Utomlänsfakturering
Version: 1.0

Anders Ekebacke, Inera

Senast ändrad
2017-03-14

3. Information i fakturaunderlag
I detta avsnitt beskrivs översiktligt den information som hanteras inom fakturaunderlag vid
utomlänsfakturering och som skickas via Ineras tjänsteplattform. Mer detaljerad information
och beskrivningar återfinns i informationsspecifikationen [R1].
Vårdkostnader för personer med skyddade personuppgifter genom kvarskrivning eller med
sekretessmarkering ingår inte i tjänsten.
Fakturan som skickas parallellt (se flöde i avsnitt 2.1) hanteras separat och skickas ej via Ineras
tjänsteplattform.
Information i fakturaunderlaget:
-

-

Inera AB

Övergripande information om fakturaunderlaget
o

fakturaunderlag-Id

o

datum och tidpunkt då fakturaunderlaget skapades

o

fakturatyp (faktura eller kreditfaktura)

o

fakturanummer (som fakturaunderlaget är kopplat till)

o

datum då fakturan utfärdades

o

fakturabelopp (den totala debiteringen)

o

information om leverantör/juridisk säljare och juridisk köpare (identitet +
kontaktuppgifter)

o

information om fakturaperiod vid delfakturering (ex. patient vårdas över
månadsgräns)
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o

patient ID (personnummer/samordningsnummer/reservnummer)

o

kön enligt skatteverket

o

länskod för folkbokföringsadress

o

kommunkod för folkbokföringsadress

o

listningslandsting

o

LMA kortnummer (för asylsökande)

o

EU-kort nummer (för EU-medborgare som berättigar till vård enligt nationell
prislista)

Senast ändrad
2017-03-14

Information om betalningsförbindelse
o

remiss-id

o

betalningsförbindelse-id

o

betalningsförbindelsetyp avtal (Riksavtal, Regionavtal, Mellanlänsavtal)

o

betalningsförbindelsetyp kapitel (kapitlen i Riksavtalet)

o

avtalspost i Riksavtalet

o

betalningsförbindelse ersättningstyp (anges om remiss finns. Ersättning från
patientens hemlandsting enligt reglerna i riksavtalet eller Ersättning från
patientens hemlandsting enligt hemlandstingets kontrakt med vårdgivaren)

Information om vårdenhet som utfört vård
o

id och namn på vårdenhet

o

yrkeskod för den som har behandlat patienten (för öppen vård)

Information om vårdinsatsen
o

id på vårdinsats (löpande numrering inom en faktura)

o

id på vårdkontakt

o

öppen eller sluten vård

o

offentligt eller privat vård

o

om vården var planerad eller ej

o

typ av besök (nybesök, återbesök)

o

besökstid (öppenvård)

o

inskrivnings- och utskrivningstid (sluten vård)

o

permissionsdagar (sluten vård)

o

vårddagar (sluten vård)

o

diagnos (huvuddiagnos, bidiagnos)

o

DRG-kod + DRG-vikt

o

åtgärdskod kopplade till sjukdomsfall

o

läkemedels ATC-kod
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Information om fakturerad vårdkontakt
o

brutto + nettobelopp

o

avdrag, rabatt, påslag

o

patientavgift (öppenvård, erlagd öppenvård, nedsatt kategori, frikortsgrundad
indikator, slutenvård)

Information som anges vid kreditering
o

referens till faktura

o

referens till originalfakturans fakturaunderlag

o

referens till radnummer som finns på originalfakturans fakturaunderlag

o

orsak till kreditering

Information om verksamhet
o

medicinskt verksamhetsområde (klinikkod/specialitet)

o

verksamhetskod

o

vårdnivå (primärvård, länsvård, regionvård, riksvård)

Kategorisering
o

av prissättning (för olika typer at debiteringar)

o

för prislista (aktuella samverkansavtal)

4. Landstingens menprövning vid utlämnande av
fakturaunderlag
Hälso- och sjukvårdssekretessen är som utgångspunkt en ”stark” sekretess. Den juridiska
analysen i projektet har emellertid gett vid handen att det finns lättnader i hälso- och
sjukvårdssekretessen. Lättnaderna avser utbyte av patientrelaterade individuppgifter mellan
kommuner och landsting för ändamålen forskning, framställning av statistik eller för
administration på verksamhetsområdet. Som exempel nämns i förarbetens faktureringsunderlag.
Den aktuella bestämmelsen finns i 25 kap. 11 § 5 p. offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Skaderekvisitet är rakt, dvs. utgångspunkten är att uppgifterna får lämnas ut för nu nämnda
ändamål. Sekretess råder dock om det kan antas om patienten eller närstående kan lida men om
uppgifterna röjs.
En viktig del i skadeprövningen är givetvis vem som är mottagare av uppgifterna och om
mottagaren omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt. Enligt förarbetena är
informationsutbytet med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen patientadministration och
utgör därmed en integrerad del av hälso- och sjukvården. Uppgifterna skyddas därför mot
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åtkomst av utomstående genom hälso- och sjukvårdssekretessen oberoende av vilken enhet
inom hälso- och sjukvårdsorganisationen (kommun eller landsting) som handhar uppgifterna.
Som regel ska en myndighet göra en konkret och individuell prövning av ett utlämnande,
uppgift för uppgift. Ibland kan emellertid en sådan procedur vara praktiskt ogenomförbar när
utlämnande av mer omfattande poster eller volymer av uppgifter om enskilda, vilket kan
aktualiseras vid utomlänsfakturering. Myndigheten, till exempel en nämnd i ett landsting som
ansvarar för hälso- och sjukvård eller central ekonomiadministration, kan helt enkelt inte bilda
sig en rimlig uppfattning om den särskilda skaderisk som kan vara förbunden med varje enskild
uppgift som kontinuerligt tillförs patientens journal.
I sådana situationer får i stället en myndighet göra en schabloniserad menprövning, i analogi
med vad som i förarbetena till den äldre sekretesslagen förordas vid så kallat massuttag (prop.
1979/80:2 Del A s. 80 f.). De kunskaper som myndigheten har om mottagaren eller mottagarna,
hur dessa kommer att hantera uppgifterna och vilken risk för ytterligare spridning som finns,
kan då – tillsammans med en bedömning av den skaderisk som typiskt sett är förbunden med
uppgifter av aktuellt slag – i de allra flesta fall ge fullt tillräckligt underlag för bedömningen av
om sekretessbestämmelsens skaderekvisit är uppfyllt och sekretess därmed gäller eller inte
gäller gentemot mottagaren i fråga.
Hur denna prövning praktiskt ska genomföras framgår inte av förarbetena. Rättsordningen har
således överlämnat till myndigheterna att laga på bästa sätt för att upprätthålla kravet på
skadeprövning vid utlämnande av samma slag av uppgifter som sker återkommande och i större
poster.
Utgångspunkten i OSL är att menprövningen ska göras av den som förfogar över uppgifterna,
t.ex. hälso- och sjukvårdspersonalen eller annan befattningshavare inom nämnden. Dessa agerar
här i rollen som företrädare för myndigheten. Även myndigheten själv kan givetvis fatta beslut
om utlämnande, t.ex. en nämnd.
Det torde inte finnas några hinder för att den nämnd som ansvarar för uppgifterna hos en
vårdmyndighet att göra en schabloniserad skadeprövning av det slag som beskrivs ovan.
Beslutet kan vidare läggas till grund för instruktioner till ett personuppgiftsbiträde som för
vårdgivarens räkning administrerar utlämnandet. Det är olämpligt att lägga uppgiften att göra en
schabloniserad menprövning på en enskild tjänsteman när det rör sig om så stora mängder
uppgifter.
Det torde inte finnas några rättsliga hinder för att lägga "menprövningsbeslutet" till grund för
återkommande och automatiserade utlämnanden, förutsatt att beslutet är tillräckligt specifikt.
Självklart ska beslutet följas upp med viss regelbundenhet av myndigheten i syfte att korrigera
eller förhindra avvikelser från beslutet. Det underlättar om myndigheten i beslutet, som riktar
sig till den eller de som ska verkställa beslutet, infogar instruktioner om de kontroller som ska
utföras när ett utlämnande av uppgifter aktualiseras och där det är befogat att göra en individuell
menprövning.
En nationell tjänst för utomlänsfakturering som baseras på enskilda landstings utlämnande av
uppgifter kräver samordning, därav detta regelverk som grund för beslut hos landstingen om
utlämnande av faktureringsunderlag.
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Datum: 2017-09-05

§ 240. Uppdragsspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg - primärvård 17RK1181

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2018, med bilaga Ekonomisk reglering
Sammanfattning
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 3 969 kr i samband
med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år 2018 gjordes med 2,7
procent enligt LPIK inklusive läkemedel. När vårdersättningen inkluderas med
momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 048 kr.
Ny lagstiftning planeras för 2018 ersätta nuvarande Betalningsansvarslag.
Samverkansavtal som reglerar ansvarsfördelningen mellan aktörerna i Kronobergs län ska
till dess vara klart.
Under 2018 planerar Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som exempelvis
kontakt via videolänk.
I Region Kronobergs budget för 2018 fastställdes att minst 75 procent av läkarna ska
vara specialist i allmänmedicin.
Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor har omarbetats. Jämställdhetsperspektiv
beaktas i uppföljning.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) meddelar att de inte
deltar i beslutet utan återkommer med eget yrkande till regionstyrelsens behandling av
ärendet.
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2018, med bilaga Ekonomisk reglering
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1181
Handläggare: Agneta Ryberg, Kundvalsenheten
Datum: 2017-08-24

Regionstyrelsen

Uppdragsspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering,
Vårdval Kronoberg - primärvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2018, med bilaga Ekonomisk
reglering

Sammanfattning
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 3 969 kr i
samband med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år 2018
gjordes med 2,7 procent enligt LPIK inklusive läkemedel. När vårdersättningen
inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 048 kr.
Ny lagstiftning planeras för 2018 ersätta nuvarande Betalningsansvarslag.
Samverkansavtal som reglerar ansvarsfördelningen mellan aktörerna i Kronobergs
län ska till dess vara klart.
Under 2018 planerar Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via videolänk.
I Region Kronobergs budget för 2018 fastställdes att minst 75 procent av läkarna
ska vara specialist i allmänmedicin.
Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor har omarbetats.
Jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen
informeras.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppdragspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg – primärvård
Sida 1 av 1

Page 404 of 899

Regionfullmäktige Dnr 17RK1181

Vårdval Kronoberg
- primärvård

Uppdragsspecifikation
2018

Page 405 of 899

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1181
Handläggare: Agneta Ryberg, Kundvalsenheten
Datum: 2017-08-24

2008-10-14
senast reviderad 2017-08-24

Innehåll
1
Inledning.....................................................................................................................4
2

Bakgrund ....................................................................................................................5

3

Regelverk, kompetens, lokaler ................................................................................5

4

3.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs riktlinjer........5

3.2

Kompetenskrav..................................................................................................6

3.3

Lokaler, utrustning och hygien........................................................................7

3.4

Miljö.....................................................................................................................7

3.5

Filial .....................................................................................................................7

Beskrivning av grunduppdrag .................................................................................8
4.1

Basal hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper ..........................................8

4.1.1

Omfattning.................................................................................................8

4.1.2

Uppföljning..............................................................................................11

4.2

Rådgivning........................................................................................................13

4.2.1

Omfattning...............................................................................................13

4.2.2

Mål.............................................................................................................14

4.2.3

Uppföljning..............................................................................................14

4.3

Förebyggande insatser ....................................................................................14

4.3.1

Omfattning...............................................................................................14

4.3.2

Mål.............................................................................................................15

4.3.3

Uppföljning..............................................................................................15

4.4

Rehabilitering ...................................................................................................15

4.4.1

Omfattning...............................................................................................15

4.4.2

Mål.............................................................................................................16

4.5

Barnhälsovård (BHV) .....................................................................................16

4.5.1

Omfattning...............................................................................................16

4.5.2

Mål.............................................................................................................17

4.5.3

Uppföljning..............................................................................................17

4.6

Psykisk ohälsa ..................................................................................................18

4.6.1

Omfattning...............................................................................................18

4.6.2

Mål.............................................................................................................19

4.7

Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård,hemsjukvård över........
18 år ...................................................................................................................19

4.7.1

Omfattning...............................................................................................19

4.7.2

Mål.............................................................................................................20

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-09-04

Page 406 of 899

Sida 2 av 28

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1181
Handläggare: Agneta Ryberg, Kundvalsenheten
Datum: 2017-08-24

4.8

Jourverksamhet................................................................................................20

4.8.1

Omfattning...............................................................................................20

4.8.2

Mål.............................................................................................................20

4.9

Samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer inklusive kommuner..
............................................................................................................................21

4.9.1

Omfattning...............................................................................................21

4.9.2

Mål.............................................................................................................21

4.10

Säkerhet och krisberedskap ...........................................................................21

4.10.1
4.11

6

Deltagande i av Region Kronoberg arrangerade utvecklingsarbeten ......22

4.11.1

Omfattning...............................................................................................22

4.11.2

Mål.............................................................................................................22

4.12

5

Omfattning...............................................................................................21

Handledning/utbildning av AT/ST-läkare, praktikplatser m.m. .............22

4.12.1

Omfattning...............................................................................................22

4.12.2

Mål.............................................................................................................23

Fortbildning .............................................................................................................23
5.1

Mål .....................................................................................................................24

5.2

Uppföljning ......................................................................................................24

Tilläggsuppdrag .......................................................................................................24
6.1

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet ............................24

6.1.1

Omfattning...............................................................................................24

6.1.2

Mål.............................................................................................................24

6.2

Fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell för patienter inskrivna i
kommunal hemsjukvård och handledning av kommunens personal.....25

6.2.1

Omfattning...............................................................................................25

6.2.2

Mål.............................................................................................................25

6.3

Rehabiliteringsgaranti......................................................................................25

6.3.1

Omfattning...............................................................................................25

6.3.2

Mål.............................................................................................................25

7

Uppföljning..............................................................................................................25

8

Patientavgifter..........................................................................................................26

9

Sjukresor...................................................................................................................26

10

Tjänster utanför vårdvalets uppdrag ....................................................................26

11

Information..............................................................................................................27

12

Val av vårdcentral ...................................................................................................28

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-09-04

Page 407 of 899

Sida 3 av 28

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1181
Handläggare: Agneta Ryberg, Kundvalsenheten
Datum: 2017-08-24

1

Inledning

Region Kronoberg har fastställt visionen Ett gott liv i ett livskraftigt län, med
målet att vara ett kvalitetsstyrt landsting.
Verksamheten ska drivas utifrån de krav som anges i hälso- och sjukvårdslagen om
en god vård med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården (HSL §2).
Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av hög medicinsk kvalitet, god
tillgänglighet och bra bemötande. Ambitionen för hälso- och sjukvården i
Kronobergs län är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för en god vård på lika
villkor som utgår från patientens behov. Alla invånare ska ha lika rätt till en god
hälso- och sjukvård oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder
eller etnisk bakgrund. Invånarna ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och
effektiv vård av god kvalitet. Vården ska ges på den mest effektiva
omhändertagandenivån, MEON-principen.
Primärvårdens grunduppdrag är att svara för invånarnas behov av en basal hälsooch sjukvård vid behandling, rådgivning, förebyggande insatser och rehabilitering
utan avgränsningar vad gäller sjukdom, ålder och patientgrupp.
Primärvården är navet i hälso- och sjukvårdssystemet och ska vara förstahandsval
vid behov av vård. Primärvårdens arbetssätt ska präglas av sammanhållna
vårdprocesser, vilket innebär krav på ett fördjupat och ömsesidigt
gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare med olika organisatorisk
tillhörighet för att undersökning, diagnos, behandling och efterföljande
rehabilitering i möjligaste mån ska kunna ske i ett sammanhang.
Medborgarna ska ha rätt till en fast vårdkontakt i en trygg och säker hälso- och
sjukvård med god medicinsk kvalitet och förtroendefull relation.
Med vårdcentral menas en enhet inom primärvården som tillhandahåller komplett
primärvård enligt fastställt uppdrag. Vårdval Kronoberg innebär att
landstingsfinansierad primärvård drivs av godkända vårdcentraler såväl offentliga
som privata.
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2

Bakgrund

Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg en medborgarstyrd
vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem (LOV).
Lag om valfrihetssystem

Vårdvalsmodellen bygger på relationen mellan invånaren och vårdcentralen, där
invånaren väljer den vårdcentral hon/han vill tillhöra. Invånarens möjlighet till val
och omval är själva kärnan i systemet.
Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt
val. Genom Vårdval Kronoberg ska det bli lättare att komma i kontakt med
vården och därmed ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en
överenskommelse mellan invånaren och vårdcentralen.
Region Kronoberg bygger vårdvalssystemet utifrån bestämmelserna i LOV, vilket
innebär att:
 Alla invånare har möjlighet att fritt välja vårdcentral.
 Invånarens ställning stärks genom att ersättningen till vårdcentralen följer
invånarens val.
 En vårdcentral måste vara godkänd av Region Kronoberg för att få
etablera sig med offentlig finansiering.
 Ersättningen till vårdcentralen är likvärdig oavsett om den drivs i privat
eller i offentlig regi.
Systemet ska innebära att kostnadskontroll uppnås.

3

Regelverk, kompetens, lokaler

3.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

Vårdcentralen ska följa tillämpliga lagar, författningar samt riktlinjer och
föreskrifter. Under vårdtjänstens omfattning i uppdragen anges ett urval länkar till
bland annat Region Kronobergs riktlinjer. Policys och styrdokument finns som
bilaga.
Några viktiga lagar för sjukvården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppgift att granska att
befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i
enlighet med lagar, förordningar och andra föreskrifter.
Inspektionen för vård och omsorg

Patientsäkerhetslagen anger ett tydligt ansvar för vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete.
Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-09-04

Page 409 of 899

Sida 5 av 28

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1181
Handläggare: Agneta Ryberg, Kundvalsenheten
Datum: 2017-08-24

Region Kronoberg utgår från Termbanken, som innehåller begrepp och termer
som Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och
privata vårdgivare beslutat att rekommendera för användning inom vård och
omsorg.
Socialstyrelsens termbank

Arbetssättet ska utgå från evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet.
SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering

Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge, kliniska riktlinjer inklusive
metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.
Länsgemensam vårdhandbok
Nationella vårdhandboken

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller. Huvudprinciperna handlar om icke
diskriminering, barns bästa, rätten till liv och utveckling, att få komma till tals och
bli respekterad och skydd mot alla typer av missförhållanden.
Barnkonventionen

Vårdcentralen ska:
 Följa av Region Kronoberg fastställda vårdprogram och riktlinjer.
 Använda Region Kronobergs system för avvikelsehantering.
 Anmäla ärenden som bör bedömas och utredas, inför eventuell anmälan enligt
Lex Maria, till chefläkare i Region Kronoberg.
 Rapportera till av Vårdvalet anvisade kvalitetsregister.
 Använda Cambio Cosmic.
 Diagnoskoda enligt:
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - Primärvård




3.2

Följa rekommendationer angivna av Region Kronobergs medicinska kommitté
och läkemedelskommitté.
Uppfylla Region Kronobergs mål i vård- och behandlingsgarantin.
Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.
Kompetenskrav

Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med lagar och förordningar, allmänna
råd och övrigt som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef
ska Vårdvalet skriftligen informeras om vem som är ansvarig. Hälso- och
sjukvårdspersonalen ska ha erforderlig legitimation och kompetens.
Vårdcentralen ansvarar för att personalen får den fortbildning som erfordras för
att upprätthålla kompetensen inom yrket. Vårdcentralen ska systematiskt tillägna
sig kunskap och tillämpa bästa medicinska praxis.
Verksamhetschefen ska tillsammans med samtliga medarbetare utforma en
individuell fortbildningsplan.
Länk till information och blankett
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Kravet för att bli godkänd som vårdcentral är att minst 75 % (arbetad tid) av de
verksamma specialistläkarna är specialister i allmänmedicin, med dokumenterad
erfarenhet och kompetens gällande hela den verksamhet som ingår i uppdraget.
För sjuksköterskorna gäller att minst 50 % (arbetad tid) ska vara
distriktssköterskor. Sjuksköterska som ansvarar för distriktssköterskeuppgifter
eller BHV-verksamhet ska vara specialistutbildad inom området.
3.3

Lokaler, utrustning och hygien

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara av god kvalitet med en god
hygienisk standard. Det innebär att vårdcentralens lokaler ska vara anpassade för
hälso- och sjukvård. Grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att
korrekta och sakligt underbyggda omvårdnads- och vårdrutiner tillämpas.
Utgångspunkten för Region Kronoberg är Svensk förening för vårdhygiens
aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Vårdhygieniska krav ska harmonisera med övergripande regelsystem för byggande
och brukande av lokaler, vilket kräver regelbunden kontakt med Vårdhygien.
BOV, Byggegenskap
Vårdhygien

För att alla ska kunna besöka vårdcentralen är det viktigt att den fysiska
tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och
utrustning måste vara tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning.
Handisams riktlinjer för tillgängliga lokaler ska uppfyllas.
Myndigheten för delaktighet

Tillgänglighetsriktlinjer styr utformningen i fastigheter inom vårdområdet.
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Krav på teknisk apparatur för medicinska bedömningar och behandlingar finns
som bilaga.
3.4

Miljö

Miljöfrågorna har stor betydelse för Region Kronobergs arbete och för
helhetssynen på sambanden mellan människa, miljö och hälsa. Verksamheten ska
bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning och resursförbrukning.
Verksamhetschefen har möjlighet att utse representant för deltagande på
Regionens miljöombudsträffar.
Miljö

3.5

Filial

Med filialverksamhet avses verksamhet som bedrivs av leverantör inom Vårdval
Kronoberg på annan fast adress än leverantörens vårdcentral.
Riktlinjer för filialer i Kronobergs län
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4

Beskrivning av grunduppdrag

Förfrågningsunderlag med förutsättningar för grunduppdraget samt
ersättningsnivå fastställs varje år av Regionfullmäktige. När Regionfullmäktige har
fattat beslut ska leverantören skriftligen informeras.
Krav kan förändras, utökas över tid och avdrag i form av sanktioner kan göras på
ersättningen om vårdcentralen inte följer anvisningar.
Budgetdokument
I Vårdval Kronoberg finns grunduppdraget beskrivet i tolv delar (4.1 – 4.12) samt
i tre tilläggsuppdrag (6.1 – 6.3). Tilläggsuppdrag kan tillkomma under året.
4.1

Basal hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper

4.1.1 Omfattning

Grundläggande hälso- och sjukvård inom området allmänmedicin ska erbjudas i
enlighet med de mål och prioriteringar som fastställts och fortlöpande beslutas av
regionfullmäktige. Hälso- och sjukvården ska bedrivas i enlighet med gällande
lagstiftning. Vården ska ges med respekt för alla patienters lika värde.
Vårdcentralen ska ha ett öppethållande som motsvarar medborgarnas behov av
hälso- och sjukvård och Regionen Kronobergs beslutade mål för tillgänglighet
och vårdgaranti, varför öppettiden ska vara minst kl. 08.00 – 17.00 vardagar.
Region Kronoberg ska skriftligen informeras om och lämna godkännande för
planering av verksamhet under sommarperioden eller vid tillfälliga situationer när
vårdcentralen reducerar öppettider alternativt flyttar verksamhet genom
samverkan med annan vårdcentral. Vårdcentralens ansvar för listade invånare
kvarstår.
Vårdcentralen ska ge första linjens hälso- och sjukvård med planerad och
oplanerad vård i form av utredning, diagnostik, behandling, rådgivning och
uppföljning. De hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds ska riktas mot alla typer
av sjukdomar, skador och upplevda besvär.
I vårdtjänsten ska grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad,
förebyggande arbete och rehabilitering ingå. Åtgärderna ska inte kräva sjukhusets
resurser eller täckas av annan huvudmans ansvar.
För invånare från såväl grannlandstingen/regionerna som övriga Sverige gäller
fritt vårdsökande inom primärvården, vilket innebär att vårdcentral inte kan neka
att ta emot patienten om medicinskt behov finns.
Riksavtalet för utomlänsvård

Alla personer som är folkbokförda i Sverige har rätt att lista sig på vilken
vårdcentral som helst i landet.
Sammanfattning av patientlagen
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Vid förskrivning av läkemedel ska vårdcentralen följa läkemedelskommitténs
Rekommenderade läkemedel. Vårdcentralen har kostnadsansvar för all
förskrivning av allmänläkemedel till patienter som är listade på vårdcentralen.
Kostnadsansvar läkemedel

Från 2012 finns en särskild förordning angående läkemedelsgenomgångar som
innebär att enkel läkemedelsgenomgång ska utföras regelbundet på alla
patienter som är 75 år eller äldre och har ordinerats fler än fem läkemedel.
Teambaserad fördjupad läkemedelsgenomgång ska göras när behov föreligger,
vilket är ett arbetssätt för att systematiskt analysera, ompröva och följa upp en
patients läkemedelsanvändning. Den teambaserade fördjupade
läkemedelsgenomgången är ett tilläggsuppdrag.
Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse

Vid övergångar mellan olika vårdcentraler och vårdnivåer ska patienten ha
vetskap om vem som har ett samordningsansvar. Besök i patientens hem ska
utföras när den enskilda patientens sjukdomstillstånd eller livssituation inte
medger besök på vårdcentralen eller när ett hembesök kan tillföra
kunskap. Hembesök och hemsjukvårdsbesök hos personer 65 år och äldre
folkbokförda i Kronoberg ger särskild ekonomisk ersättning till den vårdcentral
där patienten är listad.
Verksamhetschefen ska se till att vården tillgodoser patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet. Verksamhetschefen ska utse en fast
vårdkontakt för patienten om det är nödvändigt eller om en patient själv begär
det.
Den fasta vårdkontakten har ansvar för att individuell plan upprättas för svårt
sjuka eller palliativa patienter. Regiongemensam rutin för fast vårdkontakt och
brytpunktsamtal finns utarbetade.
Livsuppehållande behandling SOSFS 2011:7
Fast vårdkontakt och brytpunktssamtal

Rekommenderad arbetsfördelning finns utarbetad i samverkan mellan
primärvården och kliniker inom berörda delar av vårdvalet.
Vårdöverenskommelser

Vårdcentralen har ett samhällsmedicinskt ansvar att agera vid olika typer av
samhällsutbrott, t ex smittsamma sjukdomar och industriutsläpp.
Smittskyddsenhetens rekommendationer ska följas. Områdesfördelning i enlighet
med geografiska automatlistningsområden.
Smittskyddsenheten

Region Kronobergs gällande vaccinationsprogram för vuxna och barn samt
deltagande i epidemigruppssamverkan innefattas i grunduppdraget. Motsvarande
gäller vid vaccination mot influensa och pneumokocker för äldre från 65 år och
riskgrupper i övriga åldrar. Resevaccinationer ingår inte i grunduppdraget.
Vaccinationer
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Från 18 års ålder är vårdcentralen ansvarig för hälso- och sjukvård för personer
som omfattas av LSS-insatser. Vuxenhabiliteringen har ett ansvar för råd och stöd
(LSS § 9:1) och ett ansvar för habilitering (HSL § 3B) för personer med
omfattande funktionshinder.
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

För utländska medborgare gäller särskilda regler.
Personer som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till subventionerad sjukvård i
samma utsträckning som asylsökande.
Vård av personer från andra länder

Vårdcentralen ska vid behov anlita tolk enligt rutiner i Region Kronoberg.
Tolkcentral

Vårdcentralen ska också svara för utfärdande av vårdintyg, rättsintyg, utlåtande till
försäkringskassa samt övriga intyg/undersökningar inom grunduppdraget.
Tillämpning av taxor och avgifter

Vårdcentralen ska ansvara för dödsfallsundersökning enligt gällande föreskrifter.
Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg

Hjälpmedel har en stor betydelse för livskvalitet och jämlika villkor. Ansvaret är
delat mellan länets åtta kommuner och Region Kronoberg.
Hjälpmedel Kronoberg

För rådgivning, utredning, behandling, uppföljning och utskrivning av hjälpmedel
ska vårdcentralen kunna erbjuda patienter med diabetes, astma/KOL, demens,
långsamläkande sår och inkontinens uppföljning av specialinriktade medarbetare.
Kontinuerlig medicinsk uppföljning och utvärdering är en förutsättning för att
kunna utveckla sjukvården så att den på bästa sätt möter invånarnas behov.
Vårdcentralen kan genom analys av medicinska utdata identifiera
utvecklingsområden som är relevanta för verksamheten och dess patienter.
Utfallet följs upp skriftligt samt i dialogform enligt särskild anvisning.
Länk till anvisning
Mål








Ge patienten vård utifrån bedömda behov.
Följsamhet till medicinska kommittén och läkemedelskommitténs riktlinjer.
Optimal antibiotikaanvändning.
Följsamhet till vårdgarantin.
Systematiskt utvecklingsarbete.
Täckningsgrad 60 %.
Minskad smittspridning.
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4.1.2 Uppföljning

* Ersätts enligt bilaga, Beskrivning av tillämpade mått.
Nr

Nyckeltal Vårdval Varför nyckeltalet
följs

Källa

Mål

Diabetes

Andel patienter
registrerade i NDR
av antalet listade
patienter med
diabetesdiagnos.

Vårdcentral ges
möjlighet till
uppföljning av egna
patienter, av
jämförelser mellan
olika vårdcentraler,
samt ger underlag för
forskning runt
behandling av
diabetes.

Cosmic
NDR

≥ 95 %

* Andel patienter
< 80 år med
diabetes som har
HbA1c
≤ 70 mmol/mol.

God glukoskontroll
minskar risken för
diabeteskomplikationer.

Cosmic

≥ 95 %

* Andel patienter
med diabetes som
är ickerökare.

Rökfrihet är avgörande Cosmic
för att minska risken
för diabeteskomplikationer.

100 %

Andel patienter
som efter bedömt
behov fått ett
planerat läkarbesök
inom 7 dagar.

Vårdgarantimätning,
enligt
överenskommelse om
vårdgarantin, omfattar
inom primärvård
endast nybesök hos
läkare.

Cosmic

100 %

* Andel patienter
som haft samma
läkare de tre sista
besöken och som
gjort minst tre
besök de sista tre
åren och varit
aktuella på
vårdcentralen
under senaste
perioden.

Stimulera ökad
kontinuitet.

Cosmic

≥ 50 %

1.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

2.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
3.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Tillgänglighet
4.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Kontinuitet
5.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
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Läkemedel
6.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

7.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

8.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
9.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
10.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
11.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Andel av de
läkemedel som står
för 90 % av
vårdcentralens
läkemedelsförskrivni
ng (mätt i DDD)
som är förstahandsrekommenderade
läkemedel,
uthämtade på apotek.

Följsamhet till
rekommenderade
läkemedel inom (DU
90 %) Kronoberg.
Rationell läkemedelsanvändning.

Försäljnings- ≥ 78 %
statistik från
eHälsomyndigheten

* Antal uthämtade
antibiotika recept
(varurader) per 1000
listade patienter,
oavsett var
läkemedlen är
förskrivna.
(Antibiotika = ATC
J01 exkl Hiprex)

Följsamhet till
STRAMA:s
rekommendationer för
öppen vård.

Försäljningsstatistik från
eHälsomyndigheten

* Andel PcV av alla
luftvägs-antibiotika
till barn 0-6 år per
förskrivande VC.

Vid antibiotikabehandling av
luftvägsinfektion
orsakad av bakteriell
smitta, är PcV
förstahandsalternativ.

Försäljnings- ≥ 80 %
statistik från
eHälsomyndigheten

* Andel kinoloner av
urinvägs-antibiotika
till kvinnor 18-79 år
per förskrivande
vårdcentral.

Följsamhet till
STRAMA:s
rekommendationer för
öppen vård.

Försäljnings- ≤ 5 %
statistik från
eHälsomyndigheten

Andel patienter med
diagnos hjärtsvikt
som ordinerats
behandling med
ACE-hämmare eller
ARB.

Måttet är en indikator
dels på hur pass
stringent diagnosen
hjärtsvikt sätts och
dels hur pass väl
patienterna behandlas.

Cosmic

Minskad
antibiotikaanvändning
totalt.

* Andel listade ≥ 75 Minimera riskfylld
år på vårdcentralen
läkemedelsbehandling
som hämtat ut något hos äldre.
olämpligt läkemedel
(Tramadol,
Propavan,
långverkande
bensodiazepiner eller
antikolinergika) de
senaste 3 månaderna.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

För hela
länet
≤ 250
recept/
1000
listade
personer
och år.

≥ 80 %

Försäljnings- ≤ 6 %
statistik från
eHälsomyndigheten
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Äldre och
läkemedel
12.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

* Andel patienter ≥ Minimera riskfylld
75 år som har hämtat läkemedelsbehandling
ut perorala COXhos äldre.
hämmare
(inflammationshämmande) de
senaste tre mån.

Försäljnings- ≤ 2,5 %
statistik från
eHälsomyndigheten

Influensavaccination

* Andel influensavaccinerade ≥ 65 år.

Främja hälsa i
befolkningen.

Cosmic

≥ 65 %

* Redovisat
patientnära
medicinskt kvalitetsutvecklingsarbete.

Förbättra medicinska
kvaliteten.

Skriftlig
rapport
samt dialog.

En
rapport
per
vårdcent
ral och
år.

13.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Kvalitetsutveckling
14.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

4.2

Rådgivning

4.2.1 Omfattning

Vårdcentralens uppdrag är att i första linjen ge information, råd och stöd till
medborgarna via telefon, e-post, genom 1177 Vårdguiden, personligt besök eller på
annat sätt. Rådgivning fyller en viktig funktion för att stärka patientens förmåga till
eget ansvar samt skapa trygghet och stimulera till egenvård för lättare sjukdomar,
skador och besvär.
Riktlinje, Internetbaserad kommunikation
Patientens information vid första kontakten ligger till grund för den medicinska
bedömning som görs, vilket resulterar i egenvårdsråd eller att vårdbegäran startar.
Bedömningen är avgörande för de insatser som kan bli aktuella för egenvård, vård på
den enskilda vårdcentralen, alternativt vård hos annan vårdgivare eller kontakter med
övriga samhällsresurser.
Invånare ska kunna nå vårdcentralen för rådgivning per telefon vardagar klockan
08.00 -17.00 under hela året. Tele-Q ska användas och vara öppen för inringning från
kl. 06.30 - kl. 17.00 under vardagar.
Rådgivning kan ges utifrån RGS-webb som beslutsstöd.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vårdcentralen ska vara ansluten till 1177, Vårdguiden och har i uppdrag att
bevaka tjänster som till exempel receptförnyelse och avbokning av tid.
1177, Vårdguiden
4.2.2 Mål

 Vårdcentralen ska vara tillgänglig för rådgivning samma dag oavsett
kontaktsätt.
 Ökad kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och trygghet till den
vårdsökande.
4.2.3 Uppföljning
Nr

Tillgänglighet
15.
(4.2 Rådgivning)
16.
(4.2 Rådgivning)

4.3

Varför
nyckeltalet följs

Källa

Mål

* Andel samtal som
fått bokningstid inom
bokningsintervallet 2
timmar.

God tillgänglighet.

Tele-Q

≥ 98 %

* Andel samtal som
blivit uppringda
senast 10 minuter
efter uppringningstid.

God tillgänglighet.

Tele-Q

≥ 95 %

Nyckeltal Vårdval

Förebyggande insatser

4.3.1 Omfattning

Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Kronoberg.
Vårdcentralen ska bedriva ett systematiskt hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete. Patienterna ska stödjas och stimuleras att bibehålla
eller förbättra den egna hälsan genom hälsosamma levnadsvanor. Särskilt
angeläget är detta för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.
Strukturerat hälsosamtal

Stöd ska erbjudas till patienter med tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet,
riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor enligt rekommendationer i
Socialstyrelsens riktlinjer för nationella sjukdomsförebyggande metoder.
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Patienter ska uppmanas till tobaksfrihet i samband med operation och vid behov
erbjudas tobaksavvänjning vid vårdcentral.
Tobaksfri i samband med operation, riktlinjer

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.3.2 Mål

 Genom att tillfråga patienter om tobaksbruk, otillräckligt fysisk aktivitet,
riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor samt vid behov erbjuda
lämpliga åtgärder uppmärksamma betydelsen av dessa för hälsan.

4.3.3 Uppföljning
Nr

Nyckeltal Vårdval

Levnadsvanor
17.
(4.3
Förebyggan
de insatser)
18.
(4.3
Förebyggan
de insatser)

19.
(4.3
Förebyggan
de insatser)

4.4

Varför
nyckeltalet följs

Källa

Mål

* Andel av alla patienter
med diagnoserna artros
(höft och knä), KOL,
hypertoni och/eller
diabetes som någon gång
under de senaste 5 åren har
tillfrågats om fysisk
aktivitet.

Uppmärksamma
betydelsen av
fysisk aktivitet.

Cosmic

≥ 95 %

* Andel av alla patienter
med hypertonidiagnos
och/eller psykisk ohälsa
som någon gång under de
senaste 5 åren har
tillfrågats om
alkoholvanor.

Uppmärksamma
betydelsen av
hälsosamma
alkoholvanor.

Cosmic

≥ 95 %

* Andel av alla patienter
med diagnoserna KOL,
hypertoni och/eller
diabetes som någon gång
under de senaste 5 åren har
tillfrågats om tobaksvanor.

Uppmärksamma
betydelsen av
tobaksfrihet.

Cosmic

≥ 95 %

Rehabilitering

4.4.1 Omfattning

Medicinsk rehabilitering syftar till att så långt som möjligt återställa nedsatt
funktionsförmåga genom att träna upp nedsatta eller kompenserande funktioner
och därigenom förbättra förutsättningarna för bästa möjliga aktivitetsgrad.
Rehabiliteringsprocessen ska bidra till att patienter i rätt tid får rätt
rehabiliteringsinsatser inom allmänmedicinens område.
Efter senast tio fysioterapibehandlingar* (individuellt eller i grupp) upprättas
tillsammans med patienten en behandlingsplan.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Initiativ till detta kan tas antingen av fysioterapeut, rehabkoordinator eller
behandlande läkare på den vårdcentral där patienten är listad. Syftet är att öka
kvaliteten i rehabiliteringsprocessen.
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

I Region Kronoberg finns rehabiliteringsriktlinjer, vilka bygger på evidens eller
beprövad erfarenhet och är utformade för att möta patientens individuella behov.
Samordnad rehabilitering, fastställda rehabriktlinjer

Vårdcentralen kan vid behov erbjuda kontakt med multiprofessionellt
rehabiliteringsteam som bedömer och vid behov behandlar patienter med psykisk
ohälsa eller smärta samt andra patienter som riskerar långvarig sjukskrivning.
Försäkringsmedicin

Sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
Vägledning vid sjukskrivningar

Region Kronobergs riktlinjer för Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas. Alternativt kan eget ledningssystem för sjukskrivningsprocessen
användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
* Med fysioterapi och fysioterapeut avses i fortsättningen även sjukgymnastik och sjukgymnast.
Rehabiliteringsplan

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering
och rehabilitering
4.4.2 Mål

 Med tidiga teaminsatser optimera funktions- och aktivitetsförmåga.
4.5

Barnhälsovård (BHV)

4.5.1 Omfattning

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala
hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos
barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa,
utveckling och uppväxtmiljö. Det uppnås genom att förebygga fysisk och psykisk
ohälsa samt att upptäcka och identifiera fysisk, psykisk och social ohälsa hos barn
i förskoleåldern 0-6 år och deras familj.
Asylsökande, papperslösa och gömda barn har rätt till barnhälsovård på samma
villkor som barn bosatta i Sverige.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Hälsoövervakning kompletteras med individuellt stöd och insatser efter
bedömning i varje enskilt fall. Vårdcentralen ska medverka till tidig upptäckt av
barn som far illa och informera kommunens socialtjänst enligt gällande
lagstiftning. Vårdcentralen ska samverka med andra vårdgivare och myndigheter i
frågor som rör barns hälsa och vid behov lotsa till adekvat instans.
BHV erbjuder besök i hemmet, på mottagningen och har tillgänglighet per
telefon.
Vårdcentralen ska följa:
 Nationellt program för barnhälsovård baserat på Socialstyrelsens
vägledning för barnhälsovård med regionala tillägg.
 Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården.
 Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC
 Rikshandboken – nationellt verktyg för hur barnhälsovården bör bedrivas
Varje vårdcentral samverkar inom ramen för BHV med definierade förskolor
kring barnhälsovårdsfrågor. Vårdcentralen har även för dessa förskolor ett
samhällsmedicinskt ansvar vid olika typer av ohälsoutbrott, till exempel
smittsamma sjukdomar. Ansvaret handlar om information, stöd och åtgärder.
Vägledning för barnhälsovård
Rikshandboken barnhälsovård
Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring i barnhälsovården
Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC
Smitta på förskolan - en kunskapsöversikt
4.5.2 Mål

 Barnhälsovårdens övergripande mål är att medverka till att säkerställa
barnens hälsa, trygghet och utveckling.
 Följsamhet till nationellt barnhälsovårdsprogram och nationella
målbeskrivningar
4.5.3 Uppföljning

Nr

Nyckeltal

Varför nyckeltalet
följs

Källa

Mål

Barnhälsovård

Antal nyfödda
barn (0-1 år) per
sjuksköterska.

Främja kompetens
för att upprätthålla
kvalitet enligt
nationell
målbeskrivning.

Rapport
från
vårdcentral

≥ 25 nyfödda barn/
sjuksköterska

* Andel nyfödda
där ett första
hembesök
genomförts.

Följsamhet till
basprogram samt av
vikt för den fortsatta
kontakten.

BHVjournal/

≥ 90 %

20.
(4.5 BHV)
21.
(4.5 BHV)

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Andra nyckeltal följs upp genom att vårdcentralen fortlöpande ska rapportera till
BHV-samordnarens lokala och nationella verksamhetsuppföljning. Uppföljningen
gäller till exempel vaccinationer, amningsfrekvens, föräldrars rökvanor, antal barn,
hembesök, föräldragrupper, EPDS-screening, handledningstillfällen, samverkan
samt antal nyfödda barn/heltidstjänst.
4.6

Psykisk ohälsa

4.6.1 Omfattning

Vårdcentralen ska erbjuda kompetens för att bedöma och behandla personer med
psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd, men specialistpsykiatrin ansvarar för
personer med allvarlig psykisk sjukdom.
Under 2017-18 planeras integrerade missbruks- och beroendemottagningar för
invånare (från 16 år och uppåt) starta i Ljungby och Växjö.
Behandlingsansvaret gäller enbart vuxna. Som resurs i arbetet med ungdomar
finns utanför vårdvalet Barn och ungdomshälsan (6-18 år) vars uppgift är att
stödja barn, unga och deras familjer vid lättare psykisk ohälsa.
Vårdcentralen ska erbjuda bedömning och samtalsbehandling till patienter med
 Lätta och medelsvåra depressioner.
 Okomplicerade ångesttillstånd.
 Krisreaktioner.
 Psykosomatik.
 Åldersbetingade psykiska symtom - inklusive basal demensutredning.
 Missbruk och beroendetillstånd utan samtidig svår psykiatrisk störning.
 Basal psykiatrisk bedömning i sjukskrivningsprocessen via rehabiliteringsteam.
Uppdrag/remiss ges av legitimerad personal verksam vid den vårdcentralen
patienten valt. Genom lättillgängliga, korta insatser får patienten vård, hjälp till
självhjälp eller klargörs behov av mer specialiserade insatser. Omfattningen ska i
regel vara begränsad i tid (upp till 10 gånger) och KBT (kognitiv beteendeterapi)
ska erbjudas.
Vårdöverenskommelser

Verksamheten rekommenderas använda ett validerat uppföljningsverktyg,
exempelvis Core eller EQ-5D.
Under de närmaste åren genomförs en särskid satsning för utökad
psykologkompetens inom primärvården. Uppföljning kommer att ske.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Region Kronoberg och kommunerna har en skyldighet att ha överenskommelser
om samarbete när det gäller barn och ungdomar med psykiska och/eller
somatiska sjukdomar och besvär, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
samt vuxna med psykiska problem och missbruksproblem i form av en
”Samordnad individuell plan” (SIP). Likaså finns en samverkansöverenskommelse
när det gäller missbruks- och beroendevård.
Samverkansöverenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning
Missbruks- och beroendevård i Kronobergs län
4.6.2 Mål

 Kunna erbjuda bedömning och individuellt utformad behandling för
personer med psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd.
 Ökad använding av validerade verktyg för uppföljning.
4.7

Läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård,hemsjukvård över 18 år

4.7.1 Omfattning

Regionen ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, erbjuda läkarresurser till
samtliga kommuner i länet för att ge hemsjukvårdspatienter en god hälso- och
sjukvård. Uppfyller Regionen inte avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen
rätt att anlita läkare och få ersättning från Regionen. (HSL 2006:493)
Regionen och samtliga kommuner ska, enligt 26 § HSL, samverka så att patienter
får den vård, behandling och de hjälpmedel som krävs. Regionen och samtliga
kommuner i Kronobergs län har skrivit avtalet Hemsjukvård i Kronobergs län,
överenskommelse mellan kommunerna och Region i Kronobergs län gällande
insatser inom somatisk hemsjukvård.
Hemsjukvård Kronobergs län - överenskommelse

Former för läkarmedverkan i hemsjukvården regleras i respektive kommun
genom en skriftlig överenskommelse mellan ansvariga för den kommunala hälsooch sjukvården och respektive vårdcentral.
Omfattning konsultativt stöd och utbildande insatser till kommunens personal
inom särskilda boendet för äldre i form av exempelvis övergripande råd i
medicinska frågor och ronder.
Vårdcentralen ska erbjuda stöd vid palliativ vård och vård i livets slutskede i
samverkan med respektive kommun. Brytpunktssamtal ska genomföras och vid
väntat dödsfall ska ”Planeringsunderlag för vård i livets slut” användas.
Planeringsunderlag vid vård i livets slutskede
Vårdplanering

Under vårdperiod i Regionens regi ska, med hänsyn till patientens behov, en
samordnad vårdplanering ske i samverkan mellan Region Kronoberg och kommunen.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vårdplanering ska vid behov ske, även utan aktuell vårdperiod på sjukhus, tillsammans
med läkare på vårdcentral och sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård och vid
behov paramedicinsk personal. Ny lagstiftning planeras för 2018 ersätta nuvarande
Betalningsansvarslag. Samverkansavtal som reglerar ansvarsfördelning mellan
aktörerna i Kronobergs län utarbetas under 2017.
Samtliga kommuner har tillgång till Cambio Cosmic och de flesta använder
programmet för dokumentation i hemsjukvården. Region Kronoberg har skrivit avtal
med samtliga kommuner om sammanhållen journal.
IT-stöd för samordnad vårdplanering (Link)
4.7.2 Mål

 Uppfyllande av samverkansavtal med aktuell kommun.
 Ansvar för att de medicinska insatserna ska vara sammanhängande över
tiden.
4.8

Jourverksamhet

4.8.1 Omfattning

Jourverksamhet på primärvårdsnivå bedrivs i Ljungby och Växjö. Vårdcentralerna ska
bemanna jourläkarcentral (JLC) med läkare samt delta i beredskap enligt centralt
upprättad plan i proportion till antal invånare som valt vårdcentralen.
JLC:s uppgift är att göra de medicinska bedömningar och ge den vård som inte kan
vänta till dess att ordinarie vårdcentraler är öppna.
Region Kronoberg utser ansvarig person för jour/beredskapsschemat och följer också
upp hur vårdcentralerna uppfyller uppdraget.
Vårdcentral som har kvälls- eller helgöppet har möjlighet att meddela JLC för att de
ska kunna hänvisa listade patienter dit.
Jour/beredskapsuppdraget innebär att:
 vardagar mellan kl. 17.00 – 21.00 och helgdagar mellan kl. 08.00 – 21.00
jourtjänstgöring på respektive JLC, samt för beredskap vid behov kunna
gå in och tjänstgöra på JLC.
 vardagar mellan kl. 17.00 – 21.00 och helgdagar mellan kl. 08.00 – 21.00
per telefon kunna stödja ansvarig sjuksköterska i kommunal hälso- och
sjukvård och även efter överenskommelse med denna sjuksköterska
vid behov göra hembesök.
 göra dödsfallsundersökning (även nattetid) och vårdintygsbedömning
utanför sjukhus (även nattetid).
 i sällsynta fall vara Polisen behjälplig i rättsmedicinskt ärende (även nattetid).
4.8.2 Mål

 Medverka till medicinskt motiverat användande av jourläkarcentralens
resurs.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.9

Samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer inklusive
kommuner

4.9.1 Omfattning

Vårdcentralen ska medverka i olika samverkansformer, känna till och följa de
beslut och riktlinjer i samverkansöverenskommelser som finns mellan Region
Kronoberg och andra huvudmän.
Ledningsgruppen för samverkan av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst,
hanterar samverkan som rör länets kommuner och Regionen, t ex gemensamma
projekt, överenskommelser och uppdateringar.
Vårdöverenskommelser

Vårdcentralen ska aktivt bidra till samverkan för patienter som har behov av vård
och omsorg från flera vårdgivare och huvudmän. Vårdkedjan ska säkerställas ur
ett patient- och närståendeperspektiv. Samverkan med andra vårdgivare och
huvudmän ska bedrivas på ett sådant sätt att patienten upplever vården som en
helhet.
De aktörer vårdcentralen kommer att samverka med är exempelvis övriga enheter
inom hälso- och sjukvården, kommunal verksamhet, Polisen, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Vårdcentralen ska, i förekommande fall, samverka med
samordningsförbund för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Regionen deltar i projekt/verksamhetsutveckling som kan permanentas under
avtalsperioden.
4.9.2 Mål

 Följa vårdöverenskommelser mellan primärvård, kommun, specialistvård
och andra aktörer.
4.10 Säkerhet och krisberedskap
4.10.1 Omfattning

Alla vårdgivare inom Vårdval Kronoberg omfattas av krishanteringsplan för
Region Kronoberg samt Krishanteringsplan för Hälso-och sjukvården (särskilt
avsnitt om primärvård). Det innebär bla att det ska finnas åtgärdskalendrar för
allvarliga händelser som exempelvis inkluderar avbrott i elförsörjning, telefoni
och IT . Dessa ska vara väl kända av berörd personal.
Det ingår även att inom egen verksamhet regelbundet identifiera, analysera och
åtgärda risker som kan påverka vårdcentralens verksamhet.
Vid allvarlig händelse kan särskild krisledning för Region Kronoberg ge direktiv
till och disponera samtliga sjukvårdsresurser oavsett tidpunkt på dygnet.
Kriskommunikation, riktlinje
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4.11 Deltagande i av Region Kronoberg arrangerade
utvecklingsarbeten
4.11.1 Omfattning

Den medicinska utvecklingen medför fortlöpande förändringar i vårdprocesser,
samverkansbehov förändras och nya behandlingsmöjligheter tillkommer.
Vårdcentralen ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete. Det sker genom
att vårdcentralens medarbetare, efter kompetens, deltar i olika projekt.
Deltagande kan variera över tid och för deltagande i vissa projekt utgår ersättning.
Vårdcentralen ska delta i utvecklingsarbeten som till exempel att:
 Medverka i AMK:s utbildningsgrupp, medicinska grupper, medicinska
kommittén eller läkemedelskommittén.
 Samverka med FoU i länsövergripande projekt.
 Samverka i utveckling och förvaltning inom VIS.
4.11.2 Mål

 Vårdcentralen ska vara delaktig i Region Kronobergs utvecklingsarbeten.
4.12 Handledning/utbildning av AT/ST-läkare, praktikplatser m.m.
4.12.1 Omfattning

I Region Kronoberg finns ett behov av att säkerställa tillräckligt antal kliniska
utbildningstjänster för AT/ST-läkare samt kliniska utbildningsplatser för
medellånga högskoleutbildningar, gymnasial vårdutbildning och yrkeshögskolans
utbildningar inom vårdområdet.
Vårdcentralen ska erbjuda utbildningstjänster/platser. Kvalitet och inriktning
ska följa legitimations- och examinationskrav och avtal med utbildningsanordnare.
AT/ST

Vårdcentralen ska ge möjlighet till tjänstgöring för AT- samt ST-läkare i
allmänmedicin samt för randande ST-läkare i annan specialitet. Region Kronoberg
har ansvar för planering och samordning av utbildningsplatser för läkare.
Vårdcentralen ska ha minst 1,0 anställd specialist i allmänmedicin, med av
studierektor godkänd handledarutbildning.
Handledaren och verksamheten ska uppfylla de mål och riktlinjer som
studierektorer lokalt i Region Kronoberg har utarbetat. Får att få ha
utbildningsläkare vid vårdcentralen krävs godkännande av studierektorer.
Överenskommelse upprättas mellan Region Kronoberg och vårdgivaren.
Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)
Ansökan om godkännande av utbildningsuppdrag
Överenskommelse om anställningsförhållanden, arbetsgivaransvar ST-läkare
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-09-04

Page 426 of 899

Sida 22 av 28

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1181
Handläggare: Agneta Ryberg, Kundvalsenheten
Datum: 2017-08-24

SPUR-inspektioner genomförs för att säkra och höja kvaliteten i den målstyrda
specialiseringstjänstgöringen. Vårdcentralen ska vart femte år genomgå en SPURinspektion för att kartlägga allmäntjänstgöringens och specialiseringstjänstgöringens struktur och process. Lipus AB samordnar och utför
inspektionerna, som bygger på ett nära samarbete med specialitetsföreningar och
sektioner inom Läkarförbundet och läkaresällskapet.
SPUR-inspektioner
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU ska erbjuda en lärande miljö med erforderlig handledarkompetens.
Universitet/högskoleutbildningar

Region Kronoberg och Linnéuniversitetet har tecknat ett avtal som avser alla
utbildningsinriktningar där parterna har behov av VFU. För primärvården avses
sjuksköterskeprogrammet samt relevanta specialistsjuksköterskeprogram,
psykolog- och fysioterapiprogrammet.
Avtal ang VFU mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg
Yrkeshögskola och gymnasieskola

För primärvården omfattas vård- och omsorgscollege och
Yrkeshögskoleutbildning (Yh).
Andra utbildningar och utbildningsanordnare kan bli aktuella.
4.12.2 Mål

 Region Kronobergs vårdcentraler ska erbjuda en klinisk lärande miljö.
 Säkra primärvårdens framtida kompetensförsörjningsbehov.

5

Fortbildning

Fortbildning är nödvändigt för att upprätthålla sjukvårdens kvalitet och säkerhet.
Vårdcentralen ansvarar för att samtliga medarbetare har en skriftlig, uppdaterad
plan för fortbildning. Fortbildning kan ske internt på den egna vårdcentralen
genom kollegial dialog inom eller mellan yrkeskategorier eller externt, exempelvis
utbildningsgruppens och läkemedelskommittés utbildningar samt nationella
konferenser.
Deltagande i av Regionen arrangerade utvecklingsarbete (uppdrag 4.11) kan
räknas in i tiden för fortbildning, men får aldrig utgöra mer än hälften av
individens totala fortbildningstid.
Vårdcentralen ska årligen sammanställa den fortbildning och det utvecklingsarbete
medarbetarna deltagit i på anvisad blankett som skickas till Vårdvalsenheten.
Länk till blanketten

Utbildningsgruppen utformar och AMK samordnar fortbildning för samtliga
yrkeskategorier inom vårdvalet.
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5.1

Mål
 Stimulera fortbildning och utvecklingsarbete
 Samtliga medarbetare ska ha en fortbildningsplan

5.2

Uppföljning

Nr

Fortbildning
22.

6

Nyckeltal

Varför nyckeltalet
följs

Källa

Mål

Antal dagar för
fortbildning och
utvecklingsarbete
per år.

Fortbildning och
deltagande i
utvecklingsarbete är en
förutsättning för
kvalitet

Dialog

≥ 10 för läkare
≥ 4 för övriga
legitimerade
≥ 2 för övriga
medarbetare

Tilläggsuppdrag

Region Kronoberg definierar prioriterade och önskvärda medicinska områden,
utbildningar och deltagande i samverkansprojekt. Efter godkännande från
Regionen och genom tilläggsavtal med vårdcentralen kan tilläggsuppdraget
ersättas.
6.1

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet

6.1.1 Omfattning

En familjecentral är en central mötesplats som bedriver verksamhet som är
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral bör
minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst
med inriktning mot förebyggande arbete. Verksamheten riktar sig till föräldrar
med barn i åldrarna 0-6 år.
Kännetecknande för verksamheten är att olika huvudmän samordnar sina resurser
kring barnfamiljen. På familjecentralen samverkar olika yrkesgrupper som
barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare men det kan
finnas flera.
Region Kronoberg står för hyreskostnader. Vårdcentralen bör i de fall kommun
och Region Kronoberg samverkar i en familjecentral förlägga BHV-verksamhet
där.
6.1.2 Mål

 Målet med familjecentral är att utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande
perspektiv erbjuda barn och föräldrar en mötesplats med tillgång till ett
samlat och tillgängligt stöd av god kvalitet.
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6.2

Fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell för patienter
inskrivna i kommunal hemsjukvård och handledning av
kommunens personal

6.2.1 Omfattning

Fördjupade läkemedelsgenomgångar av teammodell för patienter inskrivna i
kommunal hemsjukvård. Målgruppen är patienter 75 år och äldre med minst fem
läkemedel samt inskrivna i kommunal hemsjukvård. Vid misstanke om
läkemedelsrelaterade problem kan även patienter inskrivna i omsorgen inkluderas.
Läkemedelsgenomgångarna görs i samverkan mellan läkare, apotekare samt
sjuksköterska och vårdpersonal i hemsjukvården. I denna modell ingår också att
läkaren medverkar i utbildning av personal vid aktuellt äldreboende eller
motsvarande.
Regler för läkemedelsgenomgångar
Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
6.2.2 Mål

 Optimal läkemedelsterapi för patienten.
 Ökad läkemedelskunskap hos personalen.
6.3

Rehabiliteringsgaranti

6.3.1 Omfattning

En ny överenskommelse om kvalitetssäker sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess kan komma att träffas för 2018.
Det kan innebära att Region Kronobergs nuvarande regelverk för
rehabiliteringsgarantin revideras.
6.3.2 Mål

 Ökad återgång i arbete eller förebygga sjukskrivning.

7

Uppföljning

För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete och
alla verksamheter inom hälso- och sjukvård ska utveckla kvalitetsarbetet för att
öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vårdcentralen ska gemensamt med Region Kronoberg medverka till att
uppföljningar av verksamheten kan genomföras ur såväl verksamhets- som
patientperspektiv. Vårdcentralen ska aktivt delta i uppföljningsarbetet, vilket är
framåtsyftande och ska ses som ett ömsesidigt lärande. Uppföljning sker av
nyckeltal vilka framgår i uppdragsspecifikationen, men även viss riktad uppföljning
kan ske. Dialogmöte på vårdcentralerna sker minst en gång per år enligt utskickad
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mall. Region Kronoberg äger rapporten och ansvarar för att kommunicera den
med vårdcentralen samt äger rätt att publicera resultatet av granskningen.
Medicinsk fördjupad granskning

Av Region Kronobergs huvudmannaskap följer en skyldighet att fortlöpande
inspektera leverantörens verksamhet, vilket även omfattar Region Kronobergs
revisorer. Leverantören accepterar att Region Kronoberg företar medicinsk
fördjupad granskning av leverantörens verksamhet samt kvalitetssäkring av
information utifrån Region Kronobergs vårdinformationssystem. Vårdcentralen
ska medverka vid sådan granskning och ställa material och dokumentation som
erfordras till förfogande.
Det är angeläget att Cambio Cosmic används på ett riktigt sätt och att utdata i
Business Objects stämmer när det gäller kontaktregistrering, diagnoskodning,
dokumentation mm.

8

Patientavgifter

Vårdcentralen ska inom grundåtagandet tillämpa Region Kronobergs
patientavgifter och följa gällande rutiner och anvisningar.
Tillämpning av taxor och avgifter

9

Sjukresor

Rätten till ersättning för sjukresa regleras i Sjukresor - Regelverk.
Tillämpning av taxor och avgifter

10

Tjänster utanför vårdvalets uppdrag

Vårdcentralen kan utöver grunduppdraget samt eventuella tilläggsuppdrag, även
utföra andra tjänster. Med andra tjänster avses åtgärder utan samband med
sjukdom såsom resevaccinationer, hälsoundersökningar, skolhälsovård, försäljning
av varor samt utfärdande av olika intyg som inte ingår i grunduppdraget.
Tjänsterna ersätts inte inom ramen för vårdvalet, utan finansieras genom
patientavgift eller motsvarande som helt tillfaller vårdcentralen.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-09-04

Page 430 of 899

Sida 26 av 28

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1181
Handläggare: Agneta Ryberg, Kundvalsenheten
Datum: 2017-08-24

11

Information

Marknadsföring och reklam

Invånarna ska känna förtroende för att alla Region Kronobergs verksamheter
bedrivs på saklig, oberoende och neutral grund. Det krävs noggranna
överväganden i frågor som rör marknadsföring och sponsring. Den etiska
aspekten ska beaktas och inriktningen ska vara att konkurrera med kvalitet. All
marknadsföring ska på förhand godkännas av Region Kronoberg.
De privata landstingsfinansierade vårdcentralerna ska komplettera sitt
företagsnamn med ”På uppdrag av Region Kronoberg” i sin kommunikation med
patienter/invånare.
Kontaktuppgifter

Region Kronoberg informerar invånarna om vårdcentralens kontaktuppgifter via
1177, Vårdguiden.
Vårdcentralen ska förse Region Kronoberg med uppgifter för publicering på
www.1177.se/Kronoberg

Vårdcentralen ska förse Region Kronobergs HSA-katalog med aktuella uppgifter
för publicering på 1177 vårdguiden.se.
Vårdcentralen har möjlighet att själva föra in information om sin vårdcentral på
respektive sida inom webplatsen 1177 vårdguiden. Ansökan om redaktörsskap på
1177 vårdguiden sker via anvisad mejladress.
Verksamhetsinformation

Parterna är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förhållanden som är
av betydelse för uppdragets genomförande.
Verksamhetschefen är skyldig att kommunicera med Region Kronoberg via
anvisad mejladress.
Tillgänglig information

Vårdcentralens information ska följa Region Kronobergs riktlinjer om
tillgänglighet och om anpassad och tillgänglig information.
Väntrumsinformation

I vårdcentralens väntrum ska plats finnas för det grundutbud av Region
Kronobergs information om patienters rättigheter och skyldigheter.
Informationen tillhandahålls kostnadsfritt.
1177 Vårdguiden för information, rådgivning

Vårdcentralen ansvarar för att aktuell information kommuniceras med
patienterna. Vårdcentralen har möjlighet att använda hälso- och
sjukvårdsinformation som finns på 1177 Vårdguiden i sin kommunikation med
patienterna.
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Namnsättning

Riktlinjer för namnsättning ska tillämpas av alla vårdcentraler som har Region
Kronoberg som huvudman. Privata utförare kan ha egen namnstandard, men
kommer att presenteras enligt Region Kronobergs riktlinjer i till exempel
verksamhets- och HSA-katalog.
Namnbyte kan endast godkännas under vår och höst vid datum som beslutas i
samråd med kundvalsenheten.
E-hälsotjänster

Vårdcentralen ska erbjuda och administrera e-hälsotjänster.
I Region Kronoberg finns möjlighet för bokning av planerade besök i
webbtidbok.
Målet är att ärenden inkomna via e-tjänster ska åtgärdas inom 2 arbetsdagar.
Under 2018 planerar Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via videolänk.

12

Val av vårdcentral

Alla invånare som är folkbokförda i Sverige har möjlighet att välja vårdcentral.
Byte av vårdcentral sker skriftligt med en valblankett alternativt via 1177,
Vårdguiden.
Genom valet ger invånaren vårdcentralen i uppdrag att tillgodose behovet av
primärvård. Åldersgräns för aktivt val av vårdcentral är ≥18 år. För minderårig
väljer vårdnadshavare vårdcentral. Något tak för antal listade per vårdcentral finns
inte.
Val av vårdcentral i samband med flyttning/för nyfödda

För nyinflyttade som inte gör ett aktivt val inom en månad sker automatiskt
listning på den inom kommunen geografiskt närmaste vårdcentralen.
Vårdnadshavare informeras redan på mödrahälsovården om vårdval för nyfödda.
Om vårdnadshavaren inte gör ett aktivt val listas de nyfödda barnen på den inom
kommunen geografiskt närmaste vårdcentralen.
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Regionfullmäktige Dnr 17RK1181

Bilaga 1:
Ekonomisk reglering
Vårdval Kronoberg - primärvård
Giltig från och med 2018-01-01
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1. Ersättning för grunduppdrag
1.1. Vårdersättning
Uppräkning av 2017 års vårdersättning har gjorts med 2,7 procent för år 2018 enligt LPIK
inklusive läkemedel (SKL:s planeringsförutsättningar 27 april 2017). Vårdersättningen uppgår
därmed till följande uttryckt i kronor per genomsnittlig listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Vårdersättning 2017
Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel (2,7 %)
Vårdersättning 2018

3 865 kr
104 kr
3 969 kr

1.2. Särskild ersättning för barnhälsovård
Särskild ersättning för barn i åldrarna 0 -72 månader.
Ålder i
månader

Ersättning/år

0 - 12

10 560 kr

13 - 24

1 440 kr

25 - 72

600 kr

1.3. Ersättning baserat på avstånd till sjukhus och antal listade
Ersättning till vårdcentraler med placering mer än 10 km från närmaste sjukhus inom länet.
Antal listade
fr o m
0
800
1 650
2 100
2 500
2 900
3 300
3 700
4 100
4 500
5 000
5 400
5 800
6 200

tom
799
1649
2 099
2 499
2 899
3 299
3 699
4 099
4 499
4 999
5 399
5 799
6 199
-

10-25
275
260
245
230
215
200
185
170
155
140
125
110
95
80

Ersättning kr/listad/år
Avstånd till sjukhus (km)
26-39
40-49
50-59
290
305
320
275
290
305
260
275
290
245
260
275
230
245
260
215
230
245
200
215
230
185
200
215
170
185
200
155
170
185
140
155
170
125
140
155
110
125
140
95
110
125

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

60-69
335
320
305
290
275
260
245
230
215
200
185
170
155
140
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1.4. Ersättning för förebyggande insatser
För arbetet med förebyggande insatser utgår en särskild ersättning med 100 kronor per listad
invånare och år.
1.5. Ersättning för särskilda boenden
Ersättning till vårdcentral som ansvarar för särskilt boende med minst tio platser.
Antal platser på
boendet

Ersättning/år

10 - 30

47 000 kr

31 - 60

80 000 kr

61 -

116 000 kr

Ansvaret för de två enheterna i Växjö kommun med enbart korttidsvård, ersätts i särskild ordning.
1.6. Ersättning för deltagande i utvecklingsarbeten
För deltagande i särskilt definierade uppdrag/utvecklingsarbeten utgår ersättning. Ersättning för
övrigt utvecklingsarbete betalas ut månatligen som en fast del, 1,75 kr, per listad kronobergare.
Denna ersättning kan, beroende på utvecklingen av antalet uppdrag/utvecklingsarbeten 2018,
komma att förändras under året. Ett eventuellt kvarvarande överskott fördelas som en
engångsutbetalning per listad kronobergare.
1.7. Ersättning för kvalitetsmål
Ersättning för uppfyllande av kvalitetsmål 2018 uppgår till 16,5 mnkr.
1.8. Ersättning/avdrag för uppnådd täckningsgrad
Baserat på beräkningar av vårdcentralens täckningsgrad får vårdcentralen ersättning alternativt
avdrag. Den ekonomiska regleringen av en vårdcentrals täckningsgrad baseras på hur stor den
procentuella avvikelsen för vårdcentralens täckningsgrad är i förhållande till den genomsnittliga
täckningsgraden för samtliga vårdcentraler inom Vårdval Kronoberg.
Avvikelse från Ersättning
genomsnittlig per listad
täckningsgrad och år

Avvikelse från Avdrag
genomsnittlig per listad
täckningsgrad och år

+1 %

33 kr

-1 %

33 kr

+2 %

66 kr

-2 %

66 kr

+3 %

99 kr

-3 %

99 kr

+4 %

132 kr

-4 %

132 kr

+5 %

165 kr

-5 %

165 kr

+6 %

198 kr

-6 %

198 kr

osv.

osv.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-09-04

Page 436 of 899

Sida 4 av 8

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1181
Handläggare: Agneta Ryberg, Kundvalsenheten
Datum: 2017-08-24

1.9. Ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök
Ersättning för hembesök och hemsjukvårdsbesök utförda av läkare hos egna listade patienter 65 år
och äldre inom ramen för grunduppdraget. Ersättning utgår med 1 100 kr per
hembesök/hemsjukvårdsbesök upp till ett visst tak. Taket för antalet ersatta besök per kalenderår
motsvaras av 50 hembesök/hemsjukvårdsbesök per 100 listade 65 år och äldre.
1.10. Ersättning för extern provtagning
Provtagning som görs inför besök hos vårdgivare utanför vårdvalet, på patienter folkbokförda i
Kronobergs län, ersätts med 115 kr per provtagning.

2. Övriga ersättningar för grunduppdrag
2.1. Ersättning för vård till patient som inte har valt aktuell vårdcentral
En vårdcentral som gett vård till patient folkbokförd i Kronobergs län och listad vid annan
godkänd enhet inom länet, erhåller ersättning.
Besök hos samtliga yrkeskategorier exklusive fysioterapeut/biträde .........595 kr/besök
Fysioterapi ...........................................................................................................475 kr/besök
- Gruppbesök......................................................................................................235 kr/besök
Provtagning .......................................................................................................235 kr/tillfälle
2.2. Ersättning för vård till utomlänspatienter
Vård av utomlänspatient ersätts enligt ”Regionala priser och ersättningar för södra
sjukvårdsregionen, 2018” (utomlänstaxan).
Läkarbesök.....................................................................................xxxx kr
Sjukvårdande behandlingar – övrigt ............................................xxx kr
Provtagning som görs utan samband med annan vård.............xxx kr
Beloppen inkluderar ersättning för medicinsk service.
2.3. Ersättning för vård till asylsökande
Ersättning erhålls för vård, som ingår i Region Kronobergs vårdåtagande, av asylsökande.
Vårdcentralen ersätts med ett schablonbelopp motsvarande utomlänstaxan.
Läkarbesök ....................................................................................xxxx kr
Sjukvårdande behandlingar – övrigt ............................................xxx kr
Provtagning som görs utan samband med annan vård.............xxx kr
Beloppen inkluderar ersättning för medicinsk service.
Även ett schablonbelopp för tolk utgår med 375 kr/besök.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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2.4. Ersättning för vård till ”tillståndslösa”
Ersättning för vård till gruppen ”tillståndslösa” utgår enligt samma villkor som för asylsökande i
punkten 2.3.
2.5. Ersättning för vård till utländska medborgare och utlandssvenskar
Ersättning utgår med schablonbelopp motsvarande utomlänstaxan.
Läkarbesök.....................................................................................xxxx kr
Sjukvårdande behandlingar – övrigt ............................................xxx kr
Provtagning som görs utan samband med annan vård.............xxx kr
Beloppen inkluderar ersättning för medicinsk service.
För vård till utlandssvenskar som är bosatta utanför EU/EES eller konventionsland gäller inte
ovanstående. Vård till dessa ersätts med vanlig patientavgift.
2.6. Ersättning för avstämningsmöten
Ersättning för läkarmedverkan vid avstämningsmöten med Försäkringskassan ersätts med 750 kr.
2.7. Ersättning för hälsoundersökningar av asylsökande och
anhöriginvandrare
Hälsoundersökning ersätts med belopp som fastställs av Migrationsverket.
Hälsoundersökning………………………………………xxxx kr

3. Avdrag inom grunduppdrag
3.1. Avdrag för besök på annan vårdenhet inom Vårdval Kronoberg
I vårdcentralens kostnadsansvar ingår besök som vårdcentralens listade invånare gör vid andra
vårdcentraler än den valda, jourläkarcentral på primärvårdsnivå och övriga vårdgivare inom den
offentliga primärvården som ej tillhör någon vårdcentral.
Besök hos samtliga yrkeskategorier ...............................595 kr/besök
Exklusive nedanstående:
Fysioterapeut ......................................................................475 kr/besök
- Gruppbesök ....................................................................235 kr/besök
Jourläkarbesök.................................................................1 200 kr/besök
Provtagning .......................................................................235 kr/tillfälle

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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3.2. Avdrag för besök hos privata fysioterapeuter
Avdrag för vårdcentralens listade invånares besök hos privata fysioterapeuter med offentlig
finansiering.
Enskilt besök ..................................................................................475 kr
Gruppbesök.....................................................................................235 kr
3.3. Avdrag för besök i andra landsting/regioner
Avdrag sker för den vårdkomsumtion som listade patienter, folkbokförda i Kronobergs län, gör på
primärvårdsnivå i andra landsting/regioner. Avdrag görs med fakturerade kostnader.
3.4. Avdrag för allmänläkemedel
Vårdcentralens kostnadsansvar för läkemedel omfattar de läkemedel som behövs i vårdcentralens
verksamhet, samt för förskrivna allmänläkemedel som vårdcentralens listade invånare,
folkbokförda i Kronobergs län, konsumerar oavsett förskrivare (vid sjukhus, privat specialist eller
förskrivare i annat län).
3.5. Avdrag för medicinsk service inom Vårdval Kronoberg
Vårdcentralen har kostnadsansvar för sina listade invånares, folkbokförda i Kronobergs län,
konsumtion av medicinsk service oavsett vilken vårdcentral inom vårdvalet som gjort
beställningen. Vårdcentralen har också kostnadsansvar för medicinsk service som beställts vid
vårdcentralen åt utomlänspatienter, asylsökande, tillståndslösa, utlandssvenskar och utländska
patienter.
Abonnemang
kr/ACG – viktpoäng/år

Fast andel

Rörlig andel

Abonnemang
Medicinsk teknik

X,xx kr

100 %

Klinisk patologi och cytologi

X,xx kr

100 %

Rörligt
Klinisk fysiologi

100 %

Kliniskt kemiska laboratoriet

100 %

Röntgen

100 %

Steriltekniska enheten

100 %

Klinisk mikrobiologi

100 %

Externa analyser, så kallade ”skickeprover”, faktureras till full kostnad motsvarande det externa
laboratoriets prislista.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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3.6. Avdrag för IT- och MT-utrustning
I den ekonomiska regleringen sker avdrag för hyra av IT- och MT-utrustning.

4. Ersättning för tilläggsuppdrag
4.1. Ersättning för fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell för
patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård samt handledning av
kommunens personal
Ersättning utgår med 1 000 kr per läkemedelsgenomgång.
4.2. Möjlighet till kompensation för ytterligare momskostnader
För flertalet av de i detta dokument angivna ersättningarna utgår momskompensation löpande med
2 procent till privata vårdcentraler. I de fall kostnaderna för moms skulle överstiga 2 procent så
finns möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation upp till totalt maximalt 3 procent.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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§ 241. Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval
hud – Reviderad Regelbok 2018 17RK1180

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna Regelbok 2018 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård i
öppen vård, Vårdval hud
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för 2018
görs med 2,7 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2018 är 20,6 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter
folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett
kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2018 är 17,1 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att flera
åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell och
utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Ett nytt tilläggsuppdrag medicinska bad kombinerat med ljusbehandling har tillkommit.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2018 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård i
öppen vård, Vårdval hud
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017
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Regionstyrelsen

Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen
vård, Vårdval hud – Reviderad Regelbok 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2018 med ekonomiska regleringar, för specialiserad
hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för
2018 görs med 2,7 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2018 är 20,6 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för
patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter
utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2018 är 17,1 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval
hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över
hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär
att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en
standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Ett nytt tilläggsuppdrag medicinska bad kombinerat med ljusbehandling har
tillkommit.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Vårdval hud, Regelbok 2018
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1 Inledning
Lag om valfrihetssystem (LOV 2008:962) infördes januari 2009 och reglerar vad
som ska gälla för de upphandlande myndigheter som inför ett valfrihetssystem.
Sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för landstingen/regionerna att
tillämpa LOV inom primärvården.
Prop. Hälso-, sjukvård och social omsorg, sid 83,
Regionens ansvar som hälso- och sjukvårdshuvudman framgår av Patientlagen
(2014:821). Det är Region Kronobergs ansvar att erbjuda en god hälso- och
sjukvård åt alla invånare i regionen. Kommunallagen ger en möjlighet för
landsting/regioner att överlåta drift av verksamhet till bolag och andra juridiska
personer, men landstinget/regionen måste då säkerställa möjligheten att
kontrollera och följa upp verksamheten.
Patientlag
I landstingens/regionernas verksamhet är det således upp till varje
landsting/region att inom den specialiserade vården utforma och införa
valfrihetssystem enligt LOV.

2 Bakgrund
En vårdvalsmodell inom den öppna specialiserade vården förväntas öka
tillgängligheten och ge kronobergarna möjlighet att välja mellan fler vårdgivare.
Dåvarande landstingsstyrelsen fastställde i januari 2013 ett regelverk som är
styrande för utformningen av vårdval inom hudverksamheten.
Landstingsfullmäktige beslöt i november 2013 att införa vårdval inom lag om
valfrihetssystem för specialiserad hudsjukvård i öppenvård, Vårdval hud, från och
med 1 april 2014.
I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden.
Tillgång till specialiserad vård av godkända leverantörer får invånarna antingen
genom en remiss från primärvården eller genom egenremiss.
Ansökan om att få starta Vårdval hud kan när som helst skickas in utifrån ett
fastställt förfrågningsunderlag. För att delta som leverantör krävs dels att Region
Kronobergs krav för att bedriva verksamhet inom området uppfylls dels ett
godkännande från Regionstyrelsen.
Valfrihet ger den enskilde patienten inflytande över vården. Patienten väljer den
vårdgivare hon vill vända sig till.
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3 Ersättningsmodell för Vårdval hud
3.1

Beskrivning av vårdtjänster

Ersättningsmodellen förutsätter tillit och ett gemensamt ansvar för Region
Kronoberg och vårdgivare att upprätthålla modellens intentioner och normer
samt samverkan kring modellens tillämpning och utveckling.
Ersättningsmodellen i Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster. En tjänst kan dels bestå av enstaka besök dels av vårdepisoder
som innebär att flera åtgärder paketerats till en tjänst. Enstaka besök är antingen
”nybesök” eller ”återbesök”.
Vårdepisoder omfattar de insatser som behöver göras för att utreda, diagnostisera
och behandla patienten paketerade i en behandlingsserie.
I ersättningen för de olika tjänsterna inkluderas även kostnadsansvaret för
medicinsk service samt behandlings-, rekvisitions- och klinikläkemedel inom
förmånen förskrivna till patienten under/alternativt kopplat till
besöket/vårdepisoden.
Särskild ersättning utgår för samtliga utförda undersökningar och analyser inom
klinisk patologi och cytologi. Ersättningen motsvarar den faktiska kostnaden
förutsatt att kostnadstaket inte inträtt.
Biologiska läkemedel samt Apremilast ingår inte i kostnadsansvaret.
De beskrivna vårdepisoderna är standardmodeller och utgör underlag för
ekonomisk ersättning. Detta innebär att respektive vårdepisod, så länge god vård
upprätthålls, kan variera så att för någon patient blir vårdepisoden längre eller
kortare, men ersättningen beräknas enligt standard.
För att erhålla ersättning måste dock en miniminivå av innehållet ha utförts.
Ersättning utgår endast för de beskrivna och utförda tjänsterna som finns
reglerade i tabellen under punkt 9.1. Alla leverantörer ersätts på samma sätt och
konkurrerar därmed enbart med kvalité och tillgänglighet.
Vård av patienter icke folkbokförda i Sverige ersätts enligt utomlänstaxan.
För dessa patienter gäller fullt kostnadsansvar för samtliga medicinska åtgärder
samt tolk.
Leverantörerna ska inom grundåtagandet tillämpa Region Kronobergs
patientavgifter och följa gällande rutiner och anvisningar. Region Kronoberg
behåller dessa patientavgifter.
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4 Regelverk, kompetens, lokaler
4.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

Vårdgivaren ska följa tillämpliga lagar, författningar, samt riktlinjer och
föreskrifter. I dokumentet anges ett urval länkar till bland annat Region
Kronobergs riktlinjer och policys.
Några viktiga lagar för sjukvården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppgift att granska att
befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i
enlighet med lagar, förordningar och andra föreskrifter.
Inspektionen för vård och omsorg

Patientsäkerhetslagen anger ett tydligt ansvar hos vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Patienten och närstående ska ges möjlighet att
delta i patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsberättelse upprättas varje år.
Patientsäkerhetslag
Begränsningar finns för läkare med rätt att driva verksamhet enligt Lagen om
läkarvårdsersättning. Hinder för etablering av vårdenhet i Vårdval hud föreligger
då ersättning samtidigt utgår enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL)
förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning (FOL) eller den lag som
ersätter denna.
Leverantören ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Region Kronoberg utgår från Termbanken, som innehåller begrepp och termer
som Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och
privata vårdgivare beslutat att rekommendera för användning inom vård och
omsorg.
Socialstyrelsens termbank

Arbetssättet ska utgå från evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet.
SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering
Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge, kliniska riktlinjer inklusive
metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.
Länsgemensam vårdhandbok
Nationella vårdhandboken
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FN:s konvention om barnets rättigheter gäller. Huvudprinciperna handlar om icke
diskriminering, barns bästa, rätten till liv och utveckling, att få komma till tals och
bli respekterad och skydd mot alla typer av missförhållanden.
Barnkonventionen

Vårdgivaren ska:











Använda Cambio Cosmic.
Diagnos- och åtgärdsregistrera samt i övrigt följa regionens anvisningar vad
gäller registrering i Cambio Cosmic. Dessutom ska två obligatoriska fält
användas för registrering av vårdepisoder.
För att ersättning ska utgå för en vårdepisod krävs att registrering skett med
”Vårdval start”. Sker inte detta utbetalas ingen ersättning.
Uppfylla Region Kronobergs mål i vård- och behandlingsgarantin.
Vid behov av remiss till högspecialiserad vård skicka denna till behörig
remittent på hudkliniken Centrallasarettet i Växjö.
Följa rekommendationer angivna av regionens medicinska kommitté och
läkemedelskommitté.
Följa av regionen fastställda vårdprogram, vårdöverenskommelser och
riktlinjer.
Använda Region Kronobergs system för avvikelsehantering.
Anmäla ärenden som bör bedömas och utredas, inför eventuell anmälan
enligt Lex Maria, till chefläkaren i Region Kronoberg.
Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.

Användning av Tele-Q rekommenderas.
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4.2

Kompetenskrav

Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med lagar och förordningar, allmänna
råd och övrigt som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef
ska Region Kronoberg skriftligen informeras.
Krav för att bli godkänd är att vårdenheten bemannas av specialistläkare inom
hud- och könssjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ha erforderlig
legitimation och kompetens som krävs för uppdraget. Vårdenheten bör ha en
bemanning som eftersträvar kontinuitet i verksamheten.
Vårdenhetens läkare ska årligen delta i minst en adekvat utbildning för
specialitetens utveckling. Vårdgivaren ansvarar för att personalen får den fort/vidareutbildning som erfordras för att upprätthålla kompetensen inom yrket.
Vårdenheten ska systematiskt tillägna sig kunskap och tillämpa bästa medicinska
praxis.
För att säkra tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor och läkare ska
leverantörer i Vårdval hud ställa sin verksamhet till förfogande för dessa
utbildningar. Studierektor ansvarar för fördelning och Region Kronoberg
finansierar AT- och ST-läkarutbildning.

4.3

Kvalitetsregister

Vårdgivaren ska rapportera till av Region Kronoberg anvisade kvalitetsregister.
Patienter med verifierad diagnos malignt melanom ska registreras i INCA.

4.4

Lokaler och hygien

Vården ska bedrivas med god kvalitet och med god hygienisk standard. Det
innebär att vårdenhetens lokaler och utrustning ska vara anpassade för hälso- och
sjukvård. Grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att korrekta och
sakligt underbyggda omvårdnads- och vårdrutiner tillämpas. Basala hygienrutiner
enligt SOSFS 2007:19 ska tillämpas.
Socialstyrelsens föreskrifter om hygien
Utgångspunkten för Region Kronoberg är Svensk förening för vårdhygiens
aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Vårdhygieniska krav ska harmonisera med övergripande regelsystem för byggande
och brukande av lokaler, vilket kräver regelbunden kontakt med Vårdhygien.
BOV, Byggegenskap
Vårdhygien

8
Page 452 of 899

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1180
Handläggare: Agneta Ryberg
Datum: 2017-08-24

För att alla ska kunna besöka vårdenheten är det viktigt att den fysiska
tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och
utrustning måste vara tillgänglig för medborgare med funktionsnedsättning.
Handisams riktlinjer för tillgängliga lokaler ska uppfyllas.
Myndigheten för delaktighet

Tillgänglighetsriktlinjer styr utformningen i fastigheter inom vårdområdet.
Riktlinjerför fysisk tillgänglighet

4.5











Utrustning som krävs för uppdraget
Utrustning för polikliniska operationer
Kryokirurgiutrustning avancerad (flytande kväve)
Diatermi och elektrokoagulationsutrustning
Handdoppler för blodflödesmätning
Mikroskop
Dermatoskop
Kamera
Woodljus
Utrustning för UVA och UVB-behandling, hel- och delkropp
Utrustning för fotodynamisk terapi (PDT)

Vårdenheten ska använda utrustning som uppfyller vedertagna normer, standarder
och krav på tillförlitlighet, prestanda, säkerhet och god kvalitet.

4.6

Tillgänglighet

Vårdenhet inom Vårdval hud ska bedriva verksamhet med ett öppethållande som
motsvarar patienternas behov av specialiserad hudsjukvård och av Region
Kronobergs beslutade mål för tillgänglighet och vårdgaranti. Vårdenheten ska
inom uppdraget kunna ta emot akuta besök.
Vårdenheten ska ha telefontillgänglighet dagligen under vardagar, så att
medborgarna kan samtala med personal (telefontid är tillåten). Vårdenhetens
mottagning för patientundersökning/behandling ska vara öppen minst en dag per
vecka eller motsvarande 20 procent av heltid fördelat över en tremånadersperiod.
Region Kronoberg ska informeras och lämna godkännande för planering av
verksamhet under sommarperioden juni, juli och augusti eller vid andra tillfälliga
situationer.
4.7

Sjukresor

Rätten till ersättning för sjukresa regleras i Sjukresor – Regelverk.
Tillämpning av taxor och avgifter
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4.8

Miljö

Miljöfrågorna har stor betydelse för Region Kronobergs helhetssyn på sambanden
mellan människa, miljö och hälsa. Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga
miljöbelastning och resursförbrukning. Vårdgivaren erbjuds möjlighet att utse
representant för deltagande på miljöenhetens miljöombudsträffar.
Miljö

4.9

Annan verksamhet

Leverantören har rätt att bedriva annan hälso- och sjukvårdsverksamhet utöver
uppdraget i Vårdval hud. Lokalerna får nyttjas för sådan verksamhet under
förutsättning att uppdraget i Vårdval hud uppfylls. Verksamhet som bedrivs vid
sidan av uppdraget får aldrig inverka negativt på kvaliteten på leverantörens
utförande av uppdraget.

4.10 Filial
Med filialverksamhet avses verksamhet som bedrivs av leverantör inom Vårdval
hud på annan fast adress inom Kronobergs län än leverantörens vårdenhet.
Filialverksamheten erbjuder ett begränsat utbud av vårdtjänster inom ramen för
givet uppdrag. Skäl för att en leverantör ska få öppna filial är att vård och service
förbättras för invånarna i Region Kronoberg. Leverantören ska i god tid och
skriftligen till Region Kronoberg ansöka om och godkännas för att få öppna
filialverksamhet.

4.11 Underleverantör
Vid anlitande av underleverantör/samarbetspartner för att utföra del av uppdraget,
krävs Region Kronobergs skriftliga godkännande. Anlitar leverantören en
underleverantör för utförande av åtagande enligt avtalet, ska leverantören ansvara
för underleverantörens åtagande som för sitt eget. Med underleverantör avses
annan vårdgivare som utför delar av en vårdepisod. Den ekonomiska ersättningen
för utförda tjänster tillfaller leverantören. Den ekonomiska regleringen mellan
leverantör och underleverantör regleras sinsemellan utanför vårdvalet.

4.12 Övrigt
4.12.1 Säkerhet och krisberedskap

Vårdgivaren har samma uppdrag vid allvarlig händelse som i vardagen.
Vårdgivarens resurser hör vid allvarlig händelse ihop med hela Region Kronobergs
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sjukvårdsresurser. Vårdgivaren ska till Region Kronoberg lämna den information
som behövs för beredskapsplaneringen.
Krisberedskap

4.12.2 Utomlänspatienter

För invånare från Södra sjukvårdsregionen (Landstinget Blekinge, Region Halland
och Region Skåne) samt från Kalmar läns landsting och Region Jönköping gäller
fritt vårdsökande utan remisskrav. För patienter från andra landsting/regioner än
ovanstående, gäller att även de kan söka öppen specialistsjukvård i annat
landsting, under förutsättning att hemlandstingets remissregler följs.
Vårdgivare inom Vårdval hud måste förvissa sig om att patienten har en godkänd
remiss/betalningsförbindelse utfärdad av hemlandstinget i de fall hemlandstinget
så kräver. Detta är en förutsättning för att vårdgivaren ska erhålla ersättning för
utförd vård på utomlänspatienter.
Riksavtalet för utomlänsvård
Sammanställning från SKL över krav på remiss

4.12.3 Läkemedel

Vid förskrivning av läkemedel ska vårdgivaren eftersträva att följa
läkemedelskommitténs Rekommenderade läkemedel. Vårdgivaren har
kostnadsansvar för all förskrivning av klinikläkemedel till patienter folkbokförda i
Kronoberg. Undantag är biologiska läkemedel samt Apremilast.
När förskrivning av biologiska läkemedel samt Apremilast är aktuell inom ramen
för Vårdval hud kallar berörd vårdgivare till samrådsmöte med dermatolog från
både offentlig och privat vårdgivare. Tillsammans görs en bedömning och ett
gemensamt beslut tas om eventuell insättning av biologiska preparat samt
Apremilast.
Samråd som resulterar i förskrivning av biologiska läkemedel samt Apremilast ska
dokumenteras och meddelas Kundvalsenheten. Saknas dokumenterat samråd
överförs kostnadsansvaret för preparatet till den förskrivande enheten.
Kostnadsansvar läkemedel
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4.12.4 Tolktjänst

Vårdgivaren ska vid behov anlita tolk enligt rutiner i Region Kronoberg.
Tjänsten ingår i kostnadsansvaret för patienter som inte är folkbokförda i Sverige.
För patienter folkbokförda i Sverige är tolktjänster en fri nyttighet.
Vid beställning av tolk för patienter folkbokförda i Sverige ange Region
Kronoberg, Scanningcentralen, Box 1207, 351 12 Växjö, referens 0823000, som
fakturamottagare.
För asylsökande är det beställande enhet som är fakturamottagare.
Tolkcentral
Tolkförmedling (språktolk)

4.12.5 Hjälpmedel

Hjälpmedel har en stor betydelse för livskvalitet och jämlika villkor. Ansvaret är
delat mellan länets åtta kommuner och Region Kronoberg.
Hjälpmedel Kronoberg

5 Uppföljning
För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete och
alla verksamheter inom hälso- och sjukvård ska utveckla kvalitetsarbetet för att
öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
Vårdgivaren ska gemensamt med Region Kronoberg medverka till att
uppföljningar av verksamheten kan genomföras ur såväl verksamhets- som
patientperspektiv. Dialog/uppföljning sker årligen. Vårdgivaren ska aktivt delta i
uppföljningsarbetet, vilket är framåtsyftande och ska ses som ett ömsesidigt
lärande.
Med Region Kronobergs huvudmannaskap, vilket även omfattar Region
Kronobergs revisorer, följer en skyldighet att fortlöpande granska vårdgivarens
verksamhet.
Vårdgivaren ska acceptera att Region Kronoberg företar medicinsk fördjupad
granskning av vårdgivarens verksamhet samt kvalitetssäkring av information
utifrån Region Kronobergs vårdinformationssystem. Region Kronoberg äger
sammanställningen och ansvarar för att kommunicera den med leverantören samt
äger rätt att publicera resultatet av granskningen.
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Om det vid granskning framkommit att felregistreringar gjorts som inneburit att
vårdgivaren erhållit för hög ersättning kan detta komma att innebära
återbetalningsskyldighet.

6 Information och marknadsföring
Marknadsföring och reklam

Invånarna ska känna förtroende för att av Region Kronoberg finansierade
verksamheter bedrivs på saklig, oberoende och neutral grund. Den etiska aspekten
ska beaktas och inriktningen ska vara att konkurrera med kvalitet. All
marknadsföring ska på förhand godkännas av Region Kronoberg. Tjänster och
erbjudanden av hälso- och sjukvårdskaraktär får inte erbjudas vare sig gratis eller
subventionerat i syfte att motivera till val av vårdgivare.
De privata, av Region Kronoberg finansierade vårdgivarna ska komplettera sitt
företagsnamn med ”På uppdrag av Region Kronoberg” i sin kommunikation med
patienter/medborgare.

Kontaktuppgifter

Invånarna informeras om vårdgivarens kontaktuppgifter. Leverantören ska förse
Region Kronoberg med uppgifter för information till Region Kronobergs
informationskanaler.

Verksamhetsinformation

Region Kronoberg ansvarar för att vårdgivaren via Region Kronobergs webb ska
kunna ta del av information för att fullgöra åtagandet. Verksamhetschefen är
skyldig att kommunicera med Region Kronoberg via anvisad mejladress.

Tillgänglig information

Vårdgivarens information ska följa Region Kronobergs riktlinjer om tillgänglighet
och om anpassad och tillgänglig information.

Väntrumsinformation

I vårdgivarens väntrum ska plats finnas för grundutbud av Region Kronobergs
information om patienters rättigheter och skyldigheter. Informationen
tillhandahålls kostnadsfritt.
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1177 Vårdguiden, för information, rådgivning och e-tjänster

Vårdgivaren ansvarar för att aktuell information kommuniceras med patienterna.
Vårdgivaren ska använda hälso- och sjukvårdsinformation som finns på 1177
Vårdguiden i sin kommunikation med patienterna.

Namnsättning

Riktlinjer för namnsättning ska tillämpas av alla vårdgivare som har Region
Kronoberg som huvudman. Privata vårdgivare kan ha egen namnstandard, men
kommer att presenteras enligt Region Kronobergs riktlinjer i till exempel
verksamhets- och HSA-katalog.

7 Val av vårdgivare
Inom Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialistvård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Tillgång till
specialiserad vård av godkända vårdgivare får invånarna antingen genom en
remiss från primärvården eller genom egenremiss.
En grundläggande utgångspunkt för att göra ett aktivt val är en oberoende
guidning i samband med val av vårdgivare. Stöd och guidning i valet får man
genom sin vårdcentral i Vårdval Kronoberg eller genom Region Kronobergs
Kundtjänst. Information om de olika vårdgivarna inom Vårdval hud publiceras på
på 1177.se.
1177.se

8 Ersättningsmodell
Den ersättning som redovisas under punkt 9.1 i tabellen Hudsjukvård – besök
och vårdepisoder samt patologi och cytologi är en bruttoersättning och, bortsett
från momskompensationen, den enda ersättning som utgår för
besöket/vårdepisoden vad gäller patienter folkbokförda i Sverige.
För personer från andra länder/icke folbokförda i Sverige, utlandssvenskar och
asylsökande gäller särskild ersättning, se punkt 8.5.
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Utifrån dessa ersättningar har vårdgivaren ett kostnadsansvar för samtliga
kostnader man genererar med följande undantag:
 biologiska läkemedel samt Apremilast
 klinikläkemedel förskrivna till patienter som inte är folkbokförda i Kronoberg
 tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige
Varje år fastställer regionfullmäktige en ekonomisk ram för Vårdval hud. Ramen
för 2018 uppgår till 20,6 mnkr. Denna ram, exklusive budget för biologiska
läkemedel samt Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter folkbokförda i
Sverige samt ersättning för vård av utomlänspatienter, utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2018 uppgår till 17,1 mnkr.

8.1

Kostnadstak

Kostnadstaket omfattar den ersättning som utgår för patienter folkbokförda i
Sverige och utgör den maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och
verksamma leverantörer inom Vårdval hud och omfattar därmed både offentliga
(egenregiverksamhet) och privata leverantörer.
Vid beräkningen av kostnadstaket ingår inte ersättningen för de besök som ersätts
enligt punkten 8.5.2 Vård av personer från andra länder och utlandssvenskar samt
8.5.3 Asylsökande/Tillståndslösa.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis för att tillförsäkra produktion över hela
året. Periodiseringen innebär att varje månad har ett tak för hur stor den maximala
ersättningen kan bli.
Nivån på det månatliga kostnadstaket varierar mellan månaderna. I de fall taket
inte utnyttjas under en månad, förs beloppet över till nästkommande månad
(inom samma kalenderår).
I motsvarande grad som kostnadstaket överskrids reduceras ersättningen för de
enskilda besöken, vårdepisoderna samt ersättningen för patologi och cytologi för
samtliga leverantörer. Då tillämpas istället en reducerad ersättning. Innebörden av
detta är att Region Kronoberg inte betalar ut ett högre belopp än beslutat
månatligt maximalt ersättningsbelopp, plus eventuellt tidigare under året genererat
överskott. En lägre ersättning för vårdepisoder, besök samt patologi och cytologi
tillämpas på samtliga leverantörer i aktuell månad.
Periodisering
Utförandemånad
Procent
Tkr

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

10

10

10

9,3

8,3

6,3

5,6

8,3

8,3

8,3

8,3

7,3

1 711

1 711

1 711

1 591

1 420

1 078

1 420

1 420

1 420

1 420

1 249

958
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8.2

Riskdelning

Region Kronoberg har beslutat om att dela leverantörernas risk. Riskdelning
innebär att ersättningen till leverantörerna, om kostnadstaket överskrids, inte
reduceras fullt ut motsvarande överskridandet, utan att Region Kronoberg står för
en del av överskridandet. Region Kronobergs riskdelning för 2018 är 10 procent.

8.3

Momskompensation

Avdragsrätten för moms vid inköp av varor och tjänster inom området hälso- och
sjukvård skiljer sig åt mellan regiondrivna enheter och de privata leverantörerna.
För att upprätthålla konkurrensneutraliteten ersätts de privata leverantörerna med
ett tillägg som kompensation för dessa merkostnader.
Momskompensationen uppgår till 3,9 procent och baseras och beräknas på
utbetald ersättning.

8.4

Patientavgifter

Patientavgifterna tillfaller regionen.
Tillämpning av taxor och avgifter

8.5
8.5.1

Ersättning för vård till utomlänspatienter, utländska
medborgare, utlandssvenskar och asylsökande
Utomlänspatienter

Vid vård av patienter folkbokförda i annat län, sker ersättning på motsvarande sätt
som gäller för kronobergare, det vill säga med ersättning per enstaka besök,
vårdepisod samt patologi och cytologi, förutsatt att hemlandstingets eventuella
krav på remiss följts. Ersättningen för dessa patienter ligger inom kostnadstaket.
Sammanställning från SKL över krav på remiss

8.5.2

Vård av personer från andra länder och utlandssvenskar

För dessa patienter sker ersättning enligt Regionala priser och ersättningar för
Södra sjukvårdsregionen, den så kallade utomlänstaxan, som revideras årligen.
För vård av patienter bosatta i EU- eller EES-land lämnas ersättning enligt
utomlänstaxan under förutsättning att det avser nödvändig vård och att patienten
kan visa upp ett giltigt EU-kort. Motsvarande gäller även för vård av
utlandssvenskar bosatta i andra EU/EES-länder.
För patienter från konventionsland/region (Algeriet, Australien, Quebec och
Israel) gäller särskilda regler.
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För att ersättning skall utbetalas från Region Kronoberg krävs att särskild
blankett, plus kopia på giltigt EU-kort eller, för patienter från konventionsland,
kopia på giltigt pass eller intyg, skickas in till Redovisningsstöd, Sigfridsområdet.
Vid extern postgång gäller nedanstående adress: Region Kronoberg,
Redovisningsstöd, Box 1207, 351 12 Växjö
Saknas giltiga underlag utgår ingen ersättning från Region Kronoberg.
För utlandssvenskar och personer bosatta i övriga länder gäller särskilda regler. I
de flesta fall skall då patienten själv betala hela kostnaden för vården enligt
utomlänstaxan.
I dessa fall måste vårdgivaren ta ut hela beloppet direkt av patienten. För dessa
patienter erhålls ingen ersättning från Region Kronoberg. Motsvarande gäller då
patienter från EU/EES-länder saknar giltigt underlag.
Vård av personer från andra länder
Turisthandboken
8.5.3

Asylsökande/tillståndslösa

Ersättning för vård av asylsökande utgår under förutsättning att vården ingår i
Region Kronobergs vårdåtagande för denna patientgrupp och att uppgift om
LMA-kortets ID-nummer finns registrerat i Cosmic.
LMA-kortet är ett bevis på att personen är inskriven hos Migrationsverket. LMA
står för Lagen om Mottagande av Asylsökande.
Personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tillståndslösa) har rätt till
subventionerad sjukvård i samma utsträckning som asylsökande.
Ersättning för vård av tillståndslösa förutsätter att patienten ges ett reservnummer
i Cambio Cosmic.
Ersättning utgår enligt utomlänstaxan.
Vård av personer från andra länder

8.6

Ekonomisk reglering

Utbetalning av ersättning och övrig ekonomisk reglering sker en gång per månad.
Ersättningen för enstaka besök samt patologi och cytologi utbetalas månaden efter
att besöket/analysen genomförts. Ersättningen för vårdepisoder fördelas över hela
episodens längd, med start månaden efter första besöket. Antalet månader som
ersättningen fördelas över, anges i tabellen Hudsjukvård - besök och vårdepisoder.
Kostnadsansvaret för läkemedel, medicinsk service, sterilteknisk verksamhet, IT
och tolkservice regleras i den månatliga ekonomiska regleringen alternativt genom
direktfakturering. Avdrag/fakturering sker med en månads fördröjning.
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8.6.1

Läkemedel

Vårdval hud utgår från ett decentraliserat kostnadsansvar. Leverantörens
kostnadsansvar för läkemedel omfattar alla de läkemedel som behövs i
leverantörens verksamhet (inklusive rekvisitionsläkemedel), samt för
klinikläkemedel som förskrivits till patienter folkbokförda i Region Kronoberg
under eller i anslutning till besök/behandling. Kostnadsansvaret gäller dock inte de
klinikläkemedel som betecknas som biologiska läkemedel samt Apremilast.
En definition (ATC-koder) av såväl klinik- som allmänläkemedel finns tillgänglig
på läkemedelskommitténs hemsida.
Kostnadsansvar läkemedel

8.6.2

Medicinsk service

Leverantören har kostnadsansvaret för all medicinsk service som leverantören
beställer för utredning/behandling av en patient i samband med ett enstaka besök
eller under en vårdepisod.
Leverantörerna ska använda Region Kronobergs medicinska service.
Detta innebär att alla undersökningar/analyser, inklusive så kallade ”skickeprover”
där laboratoriet är mellanhand, skall utföras/hanteras av Region Kronobergs
laboratorier/motsvarande.
Laboratoriernas anvisningar för analys, beställning, patientförberedelse,
provtagningsmaterial, märkning, provtagning, provhantering och provtransport
skall följas. Uppdaterade anvisningar finns på laboratoriets hemsida.
Kostnaderna för följande verksamheter regleras månatligen i den ekonomiska
regleringen alternativt genom direktfakturering:






bild och funktionsmedicin (röntgen och klinisk fysiologi)
klinisk kemi och transfusionsmedicin
klinisk mikrobiologi
klinisk patologi och cytologi
IT-utrustning

För patologi och cytologi utgår en särskild ersättning för faktiskt utförda analyser.
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9 Uppdrag Specialiserad hudsjukvård i öppenvård
Regelboken med förutsättningar för uppdraget och den ekonomiska ramen
fastställs varje år av regionfullmäktige (beställaren). När regionfullmäktige fattat
beslut om uppdrag och ekonomisk ram ska leverantören skriftligen informeras.
Budgetdokument
Vårdval hud omfattar uppdraget specialiserad hudsjukvård med vård och
behandling i öppen vård som ges av specialistläkare i hudens sjukdomar till barn
och vuxna. Se beskrivning av uppdraget med diagnos, vård och behandling för
respektive besök/vårdepisod.
Utöver uppdraget kan det finnas tilläggsuppdrag. För 2017 finns två
tilläggsuppdrag, Medicinska bad och Buckybehandling.
I vårdtjänsten ska grundläggande medicinsk undersökning, behandling,
omvårdnad och förebyggande arbete ingå.
Hälsosamtal om solvanor ingår i uppdraget när så är relevant.
I verksamheten ska sådant som kan bedömas och behandlas i primärvården i
enlighet med Vårdöverenskommelse om rekommenderad arbetsfördelning mellan
specialiserad hudverksamhet och primärvården hänskjutas till primärvården.
Vårdöverenskommelser
Behandlingar av kosmetiska skäl samt övriga behandlingar som inte är medicinskt
motiverade ingår inte i uppdraget.
Vårdgivaren ska till andra vårdgivare av hälso- och sjukvård tillhandahålla
rådgivning i individuella patientfrågor som rör hudsjukvård inom uppdraget.
Vårdgivaren ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete som t ex att
medverka i medicinska grupper, olika projekt och bidra i
samverkansöverenskommelser.
Vårdgivaren ska samverka med för patienten viktiga vårdaktörer som till exempel
kommun och försäkringskassa.
All sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd
- vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
Vägledning vid sjukskrivningar
Region Kronobergs riktlinjer för Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas alternativt kan ett eget ledningssystem för
sjukskrivningsprocessen användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
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9.1

Ersättning för besök, vårdepisoder samt patologi och
cytologi

Nedan redovisas enstaka besök och vårdepisoder beskrivna med
diagnoser, vård och behandling. Ersättningsnivåerna för 2018 framgår av
nedanstående tabell. Respektive vårdepisod kan, så länge god vård
upprätthålls, variera så att för någon patient blir vårdepisoden längre eller
kortare, men ersättningen beräknas enligt standard.
Patologi och cytologi ersätts med kostnaden för faktiskt utförda analyser.
Telefon-, mejl-, brevuppföljning samt receptförskrivning/förnyelse ingår
i besök och vårdepisoder.

Hudsjukvård - besök och vårdepisoder
Tidsperiod

Ersättning

1. Nybesök

Innehåll
Undersökning, även med dermatoskopi. Doppler av kärl, biopsier
med PAD, fotodokumentation. Immunofluorescens serologiska
markörer. Mikrobiologiska analyser, (t ex svamp-, virus-, och
bakterieodlingar). Kemiska analyser t ex blod-, leverstatus,
njurfunktionsprover, SR, CRP, graviditetstest. T4, TSH,
kolesterol/triglycerider. HIV/hepatit B/C, prokollagen,
lungröntgen, PPD.
Behandling (t ex kryo). Excision av tumörer utanför huvud/hals,
händer och fötter.

1 månad

1 090 kr

1 månad

810 kr

Diagnoser
Ytliga basaliom och aktiniska keratoser, naevus dysplastiska naevus,
och tumörer i underhuden. Blåsdermatoser, kollagenoser, insättande
av biologiskt tyngre interna läkemedel, cytostatika, A-vitaminpreparat, hudåkommor med svåra klådutredningar. Medfödda
missbildningar. Djupa och svårbehandlade svampinfektioner;
sycocis barbarae, tropisk svamp och zoonoser.
2. Återbesök

Innehåll
Uppföljning av nybesök eller uppföljning enligt punkt 6, 7 eller 9.
Diagnoser
Oavsett diagnos inom uppdraget.
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3. Ljusbehandling
Behandling/åtgärd
Exempelvis UVB/TL01, UVA+UVB.

3 månader

4 800 kr

2 månader

4 150 kr

2 månader

2 050 kr

Vårdepisod
Föregås av ett nybesök.
Upp till 25 behandlingar med avslutande läkar- eller
sjuksköterskebesök. Vårdepisoden kan för varje patient upprepas
max 3 gånger per tolvmånadersperiod.
Diagnoser
Klåda, eksem, psoriasis, urtikaria och vissa andra tillstånd där det
finns vetenskaplig grund att behandla med ljus.
4. Fotodynamisk terapi
Behandling/åtgärd
Föregås av ett nybesök.
PDT. Curettage och applikation av läkemedel (rekvisition) samt
belysning med rött ljus.
Vårdepisod
Vanligtvis två behandlingar.
Vårdepisoden kan upprepas omgående vid behov av minst
ytterligare två behandlingar.
Diagnoser
Aktinisk keratos, basaliom, Mb Bowen
5. Svårläkta, specifika sår
Behandling/åtgärd
PAD, Immunofluorescens (inkl ANA, ENA) och eventuella
följdprover beroende på behandling (blodstatus, leverstatus).
Vårdepisod
Första läkarbesök med utredning och behandling samt remiss till
primärvården för omläggning. Avslutande läkar/sjuksköterskebesök.
Diagnoser
Pyoderma gangränosum, vaskulitsår, blåsdermatoser.
(Venösa bensår ska utredas i primärvården. Om inte diagnos ställts
inom sex veckor skickas remiss till kirurgklinikens sårmottagning.)
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6. Medicinsk tumörbehandling
Behandling/åtgärd
Biopsi och insättning av läkemedel för tumörbehandling (t ex
Aldara, Zyclara, Picato, Efudix).

3 månader

2 715 kr

1 månad

2 050 kr

2 månader

2 320 kr

Vårdepisod
Läkarbesök för utredning och insättning av läkemedel
(självmedicinering) samt uppföljningsbesök.
Akuta komplikationer registreras som återbesök utanför
vårdepisoden.
Diagnoser
Aktiniska keratoser, ytliga basaliom.
7. Operation av malign tumör
Behandling/åtgärd
Knivexcision plus sutur, av malign tumör och cancerförstadier.
Komplicerad operation av tumör belägen i huvud/hals, händer eller
fötter inklusive biopsi för PAD.
Vårdepisod
Läkarbesök med operation/behandling och ett uppföljande
läkarbesök.
Akuta komplikationer registreras som återbesök utanför
vårdepisoden.
Diagnoser
Malignt melanom, basaliom, skivepitelcancer.
Kallelse till årsuppföljning är återbesök.
8. Kontaktallergi
Behandling/åtgärd
Hudundersökning med testsättning.
Vårdepisod
Läkarbesök hudundersökning och beslut om utredning.
Sjuksköterska testsättning med standardtest eller dentaltest.
Avläsning sjuksköterska/läkarbesök vid ett tillfälle. Avslutande
läkarbesök inklusive avläsning. Sammanlagt tre till fyra besök (två
läk, en till två ssk).
Diagnoser
Långvariga eksem händer och ansikte, misstanke om kontaktallergi.
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9. Systembehandling, År 1
Behandling/åtgärd
Insättning och uppföljning av systembehandling
(läkemedelsbehandling) med biologiska preparat och Sandimmun,
Dapson, Imurel/Azatioprin, Neotigason, Metotrexate, Prednisolon,
Toctino, Klorokinfosfat, Plaquenil samt tablett-PUVA.
PAD, immunofluorscens, blod-, lever- njurstatus.

12 månader

5 220 kr

7 månader

2 205 kr

1 månad

2 670 kr

Vårdepisod
Föregås av ett nybesök.
Efter en, tre, sex, nio och tolv månader läkarbesök med uppföljning
och provtagning.
Av kvalitetsskäl ska bedömning och beslut om biologiska preparat
göras gemensamt i samråd mellan dermatolog från både offentlig
och privat vårdgivare.
Akuta komplikationer registreras som återbesök utanför
vårdepisoden. Efterföljande årliga uppföljningar ersätts som
återbesök.
Diagnoser
Kollagenoser, psoriasis, eksem, svår klåda och blåsdermatoser.
10. Systembehandling av acne
Behandling/åtgärd
Föregås av ett nybesök med provtagning inklusive graviditetstest.
Insättning av Isotretinoin. Uppföljning med klinisk kontroll,
provtagning och regelbundna graviditetstester hos läkare eller
sjuksköterska. Återbesök efter 6 månader.
Behandlingsindikation
Svår acne eller otillfredsställande behandlingsresultat med annan
systemisk behandling.
11. Medicinska bad TILLÄGGSUPPDRAG
Behandling/åtgärd
Helkroppsbad med olja, salt eller kaliumpermanganat (rekvisition).
Vårdepisod
Sjuksköterskebesök 5-8 helkroppsbad/månad, kan upprepas.
Diagnoser
Klåda, eksem och psoriasis.
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│12. Medicinska bad med ljusbehandling
TILLÄGGSUPPDRAG
│Vårdepisod
│Se vårdepisoderna 3 samt 11.
│Diagnoser
│Se vårdepisoderna 3 samt 11.

3 månader

7 470 kr

4 månader

2 320 kr

13. Buckybehandling TILLÄGGSUPPDRAG
Vårdepisod
Läkarbesök, upp till 6 behandlingar och avslutande läkarbesök.
Diagnoser
Lokaliserade fläckar ex psoriasis i hårbotten, genitala utslag/klåda,
neurodermit.

24
Page 468 of 899

17
Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen
17RK1515

Page 469 of 899

Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 242. Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 17RK1515

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt kulturnämnden att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet i
enlighet med regionstyrelsens anvisningar
Sammanfattning
Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen. I Region
Kronoberg är det kulturnämnden som ansvarar för administration och fördelning av
statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med den statliga förordningen
2010:2012. Av reglementet för kulturnämnden framgår att statsbidraget ska fördelas i
enlighet med regionstyrelsens anvisningar. Anvisningarna som beskrivs i
beslutsunderlaget föreslås gälla från 2018 och tills vidare.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att uppdra åt kulturnämnden att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet i
enlighet med regionstyrelsens anvisningar
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen
Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen, tjänsteskrivelse
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Regionstyrelsen

Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt kulturnämnden att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet i
enlighet med regionstyrelsens anvisningar

Sammanfattning
Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen. I
Region Kronoberg är det kulturnämnden som ansvarar för administration och
fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med den statliga
förordningen 2010:2012. Av reglementet för kulturnämnden framgår att
statsbidraget ska fördelas i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
Anvisningarna som beskrivs i beslutsunderlaget föreslås gälla från 2018 och tills
vidare.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag – Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till
regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen

Sida 1 av 1
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Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen
Ärende
Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen. I
Region Kronoberg är det kulturnämnden som ansvarar för administration och
fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med den statliga
förordningen 2010:2012.
Av reglementet för kulturnämnden framgår att statsbidraget ska fördelas i enlighet
med regionstyrelsens anvisningar.
Genomförande
Kulturrådet är samordnande myndighet på statlig nivå. Kulturrådets styrelse tar
årligen beslut om storleken på statsbidrag till respektive län, med utgångspunkt i
de regionala kulturplanerna.
Inför beslut om statsbidrag ställer Region Kronoberg även en årlig
förhandlingsframställan till Kulturrådet där kommande års prioriteringar beskrivs
med utgångspunkt i regionala och nationella kulturpolitiska målsättningar. I
samband med 2017 års fördelning av statsbidrag så tillfördes nya statliga medel till
kultursamverkansmodellen och Region Kronoberg var en av de regioner som
prioriterades i den statliga fördelningen.
Kulturrådets beslut om statsbidrag fattas i slutet av januari samma år och
meddelas regionerna omgående. För att statsbidraget ska kunna utbetalas till
berörda verksamheter i kultursamverkansmodellen i enlighet med Region
Kronobergs ordinarie utbetalningsrutiner beslutar kulturnämnden på förhand om
fördelningsprinciper för kommande år. Regionstyrelsens anvisningar ligger till
grund för kulturnämndens beslut om fördelningsprinciper.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
2017 års fördelning av statsbidrag till Kronobergs län omfattade totalt 35 090 000
kr. Jämfört med 2016 år fördelning så utökades statsbidraget med 1 390 000
kronor i syfte att stärka regionala kultursatsningar beskrivna i Region Kronobergs
regionala kulturplan samt den årliga förhandlingsframställan till Kulturrådet.
Kulturnämndens fördelning av 2017 års regionala och statliga medel till regional
kulturverksamhet beskrivs i tabellen.
Region Kronobergs årliga förhandlingsframställan till Kulturrådet inför 2018
kommer att utgå från den nya regionala kulturplanen som ska beslutas under
hösten/vintern 2018.
Förslag till beslut
Nedanstående anvisningar från regionstyrelsen föreslås ligga till grund för
kulturnämndens fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet:
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Fördelningen ska ske i enlighet med förordning (2010:2012) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Styrdokument för fördelningen ska vara den regionala kulturplanen för
Kronobergs län
Fördelningen ska ligga i linje med Region Kronobergs övriga
styrdokument

Anvisningarna föreslås gälla från 2018 och tills vidare.

Page 473 of 899

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1515
Handläggare: Jessica Linde, Regional utveckling
Datum: 2017-08-11

DRIFTSANSLAG OCH STÖDSYSTEM KULTUR 2017
Regionala medel

Statliga medel via
kultursamverkansmodellen

Totalt

Kulturparken Småland AB
(inkl. Kronobergsarkivet)

10 908 079

6 938 384

17 846 463

Stiftelsen Musik i Kronoberg
(inkl. Musik i Syd AB, Musica Vitae AB
och Smålands musikarkiv)

8 731 793

13 749 242

AB Regionteatern Blekinge Kronoberg

11 627 433

13 136 889

24 764 322

231 032

adm. via Blekinge*

231 032

Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse

1 278 076

105 769

1 383 845

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

2 792 780

adm. via Blekinge*

2 792 780

Hemslöjden i Kronobergs län

804 839

649 501

1 454 340

Reaktor Sydost

985 352

adm. via Kalmar*

985 352

Riksteatern Kronoberg

324 347

300 759

625 106

Berättarnätet Kronoberg

490 074

209 456

699 530

Italienska Palatset

84 652

84 652

Kronobergs läns Hembygdsförbund

55 074

55 074

Linneateatern

176 238

176 238

Smålands konstarkiv

180 644

180 644

Smålands Idrottsförbund

1 836 345

1 836 345

SISU

1 045 368

1 045 368

Studieförbund

8 081 249

8 081 249

Ungdomsorganisationer

1 445 000

1 445 000

Utvecklingsmedel

825 000

825 000

Crowdculture

175 000

175 000

Priser och stipendier

120 000

120 000

Dans i Sydost

22 481 035

Övriga regionala stödsystem kultur

Totalt

55 805 915

35 090 000

90 895 915

* För verksamheter med delat huvudmannaskap fördelas statsbidrag i samråd mellan huvudmännen
(Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg). När det gäller det regionala anslaget
för dessa verksamheter beslutas slutlig summa i samråd mellan huvudmännen.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 244. Bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB 17RK44

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag, Almi Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget ALMI
Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till ny bolagsordning. För att
säkerställa att bolaget uppfyller ABL (aktiebolagslagen) har en grundlig översyn
genomförts inför den nya samverkansperioden med förslag till förändringar och
kompletteringar. Bolagsordningen har bland annat anpassats efter ny bestämmelse om
vinstutdelning, vilket innebär att någon vinstutdelning ej ska ske.
Förslaget har kompletterats med reglering om förköp då det finns fler ägare i bolaget och
förköp inte regleras i andra avtal eller överenskommelser. Förändringar enligt ABL har
även gjorts gällande firmateckning, öppnande av bolagsstämma samt ärende på stämman.
Anpassningar har även gjorts till följd av förändringar i kommunallagen sedan
föregående bolagsordning upprättades, föremålet för bolagets verksamhet ska anges i
bolagsordningen och lyder: ”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka
utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt
verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet
i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och
finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed
hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och
finansieringsrörelse.
Föreslås också i bolagsordningen att antalet ledamöter ändras från 6 till 4 – 6 ledamöter
för att förhindra att styrelsen inte blir beslutsför om någon ledamot avgår under sin
mandatperiod.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende ALMI Företagspartner
Kronobergs län 2018.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017






Beslutsunderlag
Förslag till beslut Bolagsordning Almi Företagspartner Kronobergs län AB
§84 RUN Bolagsordning avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Tjänsteskrivelse om översyn av bolagsordning
Reviderad bolagsordning 2017
Bolagsordning Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-23

§ 84.

Bolagsordning avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB
17RK44

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige
besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.

Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt utvecklingsbolag,
Almi Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid
ägarsamråd presenterat förslag till ny bolagsordning. För att säkerställa att bolaget uppfyller ABL
(aktiebolagslagen) har en grundlig översyn genomförts inför den nya samverkansperioden med
förslag till förändringar och kompletteringar. Bolagsordningen har bland annat anpassats efter ny
bestämmelse om vinstutdelning, vilket innebär att någon vinstutdelning ej ska ske.
Förslaget har kompletterats med reglering om förköp då det finns fler ägare i bolaget och förköp
inte regleras i andra avtal eller överenskommelser. Förändringar enligt ABL har även gjorts
gällande firmateckning, öppnande av bolagsstämma samt ärende på stämman. Anpassningar har
även gjorts till följd av förändringar i kommunallagen sedan föregående bolagsordning
upprättades, föremålet för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen och lyder: ”Föremålet
för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt
i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets
uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i
form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och
därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Bolaget ska ej bedriva sådan
verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.
Föreslås också i bolagsordningen att antalet ledamöter ändras från 6 till 4 – 6 ledamöter för att
förhindra att styrelsen inte blir beslutsför om någon ledamot avgår under sin mandatperiod.

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden
föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
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Datum: 2017-08-23





Beslutsunderlag
RUN - Förslag till beslut Bolagsordning Almi Företagspartner Kronobergs län AB
Reviderad bolagsordning 2017
Tjänsteskrivelse om översyn av bolagsordning

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK44
Handläggare: Karin Palmér, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-07-06

Regionfullmäktige

Bolagsordning avseende ALMI Företagspartner
Kronoberg AB

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.

Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag, Almi Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget ALMI
Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till ny bolagsordning.
För att säkerställa att bolaget uppfyller ABL (aktiebolagslagen) har en grundlig
översyn genomförts inför den nya samverkansperioden med förslag till
förändringar och kompletteringar. Bolagsordningen har bland annat anpassats
efter ny bestämmelse om vinstutdelning, vilket innebär att någon vinstutdelning ej
ska ske.
Förslaget har kompletterats med reglering om förköp då det finns fler ägare i
bolaget och förköp inte regleras i andra avtal eller överenskommelser.
Förändringar enligt ABL har även gjorts gällande firmateckning, öppnande av
bolagsstämma samt ärende på stämman. Anpassningar har även gjorts till följd av
förändringar i kommunallagen sedan föregående bolagsordning upprättades,
föremålet för bolagets verksamhet ska anges i bolagsordningen och lyder:
”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens
näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar
tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med
statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och
finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed
hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och
finansieringsrörelse.
Föreslås också i bolagsordningen att antalet ledamöter ändras från 6 till 4 – 6
ledamöter för att förhindra att styrelsen inte blir beslutsför om någon ledamot
avgår under sin mandatperiod.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2018.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK44
Handläggare: Karin Palmér, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-07-06

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

- Bolagsordning ALMI Kronoberg (inklusive ändringar)
- PM översyn av bolagsordning Almi Kronoberg

Sida 2 av 2

Page 481 of 899

Almi Kronoberg PM om översyn av bolagsordning
Bolagsordningens innehåll enligt aktiebolagslagen
Av 3 kap. aktiebolagslagen (2005:551) framgår följande om bolagsordning.
Enligt 1 § 3 kap om bolagsordningens innehåll är följande uppgifter obligatoriska.
Bolagsordningen ska ange:
 bolagets firma,
 den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,
 föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art,
 aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen ska kunna bestämmas till ett
lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får
vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet,
 antalet aktier eller, om det i bolagsordningen har angetts ett minimikapital och ett
maximikapital, ett lägsta och högsta antal aktier, varvid relationen mellan minimikapitalet och
det lägsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet och det
högsta antalet aktier,
 antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter,
 antalet eller lägsta och högsta antalet styrelsesuppleanter, om sådana ska finnas,
 antalet eller lägsta och högsta antalet revisorer, om revisor ska finnas enligt 9 kap. 1 §,
 hur bolagsstämma ska sammankallas, och
 den tid som bolagets räkenskapsår ska omfatta.
När antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter anges enligt första stycket 6 och 7, ska
arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda inte räknas med.
 Enligt 3 § 3 kap ska uppgift om verksamhetens syfte anges. Om bolagets verksamhet helt
eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta
anges i bolagsordningen. I så fall skall det också anges hur bolagets vinst och behållna
tillgångar vid bolagets likvidation skall användas.
Med stöd av ovanstående har bolagsordningen setts över
För att säkerställa att vi uppfyller kraven enligt ABL har alla bestämmelser setts över och
anpassats till kraven i ABL.
En ny bestämmelse om vinstutdelning har i enlighet med ABL tillkommit: Aktierna medför inte
rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, an-vändas för att främja bolagets
ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets
likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna.

1 Page 482 of 899

Utöver ABL, vad har vi lagt till
Förköp
Föreslås reglering om förköp då det finns flera ägare i bolaget och då förköp inte regleras i
andra avtal eller överenskommelser.

Vad har strukits bort?
Firmateckning
Enligt ABL kap 35 § företräder styrelsen bolaget och tecknar dess firma. Enligt 37 § får
styrelsen bemyndiga en styrelseledamot, vd eller annan att företräda bolaget och teckna dess
firma. I bolagsordningen får det föreskrivas att styrelsen inte får lämna ett sådant
bemyndigande som avses i första stycket eller att ett sådant bemyndigande får lämnas endast på
vissa villkor. Det saknas mot denna bakgrund skäl att reglera firmateckningen i
bolagsordningen.
Om öppnade av bolagsstämma
Enligt ABL 7 kap 27 § öppnas stämman av ordförande om det inte i bolagsordningen
föreskrivs någon annan. Detta innebär att vi inte behöver reglera vem som öppnar stämman i
bolagsordningen

Om ärenden på stämman
Enligt 10 § 7 kap aktiebolagslagen skall aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma inom sex
månader från utgången av varje räkenskapsår där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning,
koncernredovisningen och koncern revisionsberättelsen (årsstämma).
Enligt 11 § 7 kap ska vid årsstämma beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
och
4. i annat ärende som bolagsstämman enligt denna lag eller bolagsordningen skall behandla.
För att tydliggöra ägarnas förväntningar på årsstämmor i de regionala dotterbolagen har vi
infogat en omarbetad lista på ärenden som ska behandlas i syfte dels att ge ägarna en bra bild
av bolagets verksamhet och ekonomi, dels säkerställa att bolagen uppfyller krav med anledning
av statlig ägarpolicy, svensk kod m.m..
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Ändring till följd av förändringar i kommunallagen.
Av 3 kap. 17 § kommunallagen om kommunernas och landstingens organisation och
verksamhetsformer framgår bl.a. att om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar
över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige
fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, se till att det fastställda kommunala
ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i
bolagsordningen, utse samtliga styrelseledamöter, se till att det anges i bolagsordningen att
fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas och utse minst en lekmannarevisor.
Vidare framgår av 18 § att innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt
kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 17 § i en omfattning
som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.
Då bolaget är ett delägt bolag har bolagsordningen anpassats enligt nedan.
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen.
Regional ägare utser enligt samverkansavtalen hälften av styrelseledamöterna och vice ordf.
Ny bestämmelse införs i bolagsordningen § 10 om rösträtt och samråd: Vid bolagsstämma får
varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. xx
ska få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas.
Vid tveksamhet avseende huruvida fråga är att hänföra dit ska samråd ske med xx. § 3, § 6 om
lekmannarevisorer och denna § 10 får inte ändras utan godkännande av den regionala ägaren.
Framgår av alla samverkansavtal att regionala ägare får utse lekmannarevisorer. Framgår också
av förslaget till ny bolagsordning.

Föremålet för bolagets verksamhet
Uppdaterat förslag till föremålet för bolagets verksamhet i linje med regionala ägaranvisningar,
nationella ägaranvisning till moderbolaget och förslag till samverkansavtal.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i
regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva
verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering.
Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag
utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.
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Om antalet ledamöter
Föreslås att antalet ledamöter ska vara 4 till 6. Styrelsen är i dag 6 ledamöter.
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BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556488-1265
1§

Firma

Bolagets firma är Almi Företagspartner Kronoberg AB.
2§

Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Växjö Kommun i Kronobergs län.
3§

Verksamhet

Riksdagen har beslutat om en ny organisation för insatser inriktade på
småföretagsutveckling (prop 1993/94:40, bet 1993/94:NU11, rskr
1993/94:80). Beslutet innebär bl a att de länsvisa utvecklingsfonderna skall ersättas av regionala
utvecklingsbolag som skall ägas av ett moderbolag och regionala intressenter.
Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små
och medelstora företag och stimulera
nytöretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten skall
i enlighet med statsmakternas beslut och med utgångspunkt i regionens
behov omfatta dels grundläggande information och rådgivning till nya
och existerande småföretag, dels finansiering och strategisk rådgivning.
Bolaget skall på moderbolagets uppdrag bereda, besluta och följa upp
ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning.
Bolaget skall ej bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen
1987:617.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med
utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på
moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala
utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att
konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.
4§

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst 4 fyra miljoner
(4 000 000) kronor.
5§

Antalet aktier

Aktie skall lyda på 100 kr
Antalet aktier ska vara till lägst tiotusen (10 000) och högst fyrtiotusen (40 000).
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6§

Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst sex
(6) ledamöter utan suppleanter.
Ledamöterna utses på ordinarie
bolagsstämma eller på extra bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie
bolagsstämma.
Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.
Bolagets verkställande direktör kan ej vara ledamot av styrelsen.
8§
En eller två revisorer eller revisiqnsbolag med eller utan suppleanter
utses på ordinarie bolagsstämma. Landstinget Kronoberg äger rätt att
utse en lekmannarevisor.
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer, med eller utan en (1) eller två (2)
suppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
Landstinget Region Kronoberg äger rätt att utse en lekmannarevisor och suppleant till denna som
väljs vid årsstämman.
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7§

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom skrivelse till alla aktieägare
förtecknade i bolagets aktiebok, tidigast fyra veckor och senast två
veckor före stämman.
Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före
stämman. Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas till alla aktieägare förtecknade i bolagets
aktiebok tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till
bolagsstämma ska skickas med post till aktieägarna.
lO §
Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämma.
8§

Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:
l. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
5. F ramläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
6. Beslut '
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören ;
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
8. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
{1975: 1385} eller bolagsordningen.
Vid årsstämma ska beslut fattas om följande (som inte är en uttömmande lista utan som kan
kompletteras med andra ärenden på det sätt som vid var tid tillämplig lag respektive
bolagsordning föreskriver):
 Stämmans öppnande
 Val av ordförande vid stämman
 Upprättande och godkännande av röstlängd
 Stämmans ordförande utser protokollförare
 Val av justerare
 Godkännande av dagordningen
 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 Redogörelse för det gångna årets arbete
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 Beslut om
I.
fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
II.
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och
III.
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar
till ledande befattningshavare
I.
muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas
ersättningar, samt
II.
styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare i har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser.
 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 Redogörelse för förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och
revisor och i förekommande fall lekmannarevisor
 Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer samt i
förekommande fall lekmannarevisorer
 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 Val av revisor och i förekommande fall lekmannarevisor och i förekommande fall notering av
arbetstagarledamot och suppleant för denna
 Beslut om ägaranvisning
 Övrigt
 Stämmans avslutande
9§

Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december ska vara kalenderår.
10 §

Rösträtt och samråd

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda
aktier utan begränsning i röstetalet. Region Kronoberg ska få ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas. Vid tveksamhet avseende
huruvida fråga är att hänföra dit ska samråd ske med Region Kronoberg. § 3, § 6 om
lekmannarevisorer och denna § 10 får inte ändras utan godkännande av den regionala ägaren.
11 §

Förköp

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget ska genom skriftlig anmälan
hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna. Anmälan ska innehålla uppgift
om vilka aktier anmälan avser samt vilka villkor som ställs för köpet.
När aktie sålunda har anmälts för förköp, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets
aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av förköpsrätten att
skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om
erbjudande av förköp.
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Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock
att, om samtidigt flera aktier har erbjudits for förköp, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas
bland dem, som vill köpa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Betalning ska ske inom en
månad från den dag priset blev bestämt.
Förköpsrätten får begagnas för mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
14 §
Har aktie övergått till annan aktieägare i bolaget eller till person, som
inte förut är aktieägare i bolaget; skall aktien genast hembjudas
aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.
Återkomsten av aktien skall därvid styrkas.
När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är
införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den,
som önskar begagna sig av. lösningsrätten, att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos
styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem
emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus,
dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt
kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i
förhållande till deras tidigare aktieinnehav.
Lösenbeloppet för aktie utgöres av aktiens substansvärde.
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då
lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framhåller
lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den,
som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
Antagen vid bolagsstämman den 27 april 2005.
12 §

Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga
aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier
än rätten omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till
aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.
När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de
lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två
månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan
de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående
aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär
det, av notarius publicus.
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Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara
vederlaget. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev
bestämt.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos aktiebolaget.
13 §

Vinstutdelning

Aktierna medför inte rätt till utdelning, utan bolagets vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i § 3 ovan. Någon vinstutdelning från
bolaget ska därför inte ske. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar fördelas bland
aktieägarna.
Antagen vid bolagsstämma den xx
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BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556488-1265
1§

Firma

Bolagets firma är Almi Företagspartner Kronoberg AB.

2§

Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Växjö Kommun i Kronobergs län.

3§

Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med
utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på
moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala
utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att
konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och finansieringsrörelse.

4§

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst 4 fyra miljoner
(4 000 000) kronor.

5§

Antalet aktier

Antalet aktier ska vara till lägst tiotusen (10 000) och högst fyrtiotusen (40 000).

6§

Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fyra (4) och högst sex
(6) ledamöter utan suppleanter.
Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.
Bolagets verkställande direktör kan ej vara ledamot av styrelsen.
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer, med eller utan en (1) eller två (2)
suppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
Region Kronoberg äger rätt att utse en lekmannarevisor och suppleant till denna som väljs vid
årsstämman.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 245. Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018 17RK44

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län
AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till
nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringarna i direktivet är av marginell karaktär och
påverkar inte verksamheten i det regionala bolaget. Tidigare regional prioritering från
Region Kronoberg kvarstår, vilken avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som t
ex små branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag
inom de kulturella och kreativa näringarna.
Det finns behov av utveckling och modernisering av ALMI, inte minst inom området
digitalisering, varför en ny strategi har arbetats fram av moderbolaget i samverkan med
de regionala ALMI-bolagen och de regionala ägarna, för att utveckla verksamheten både
internt och för kund. Strategin träder i kraft 1 januari 2018 och innebär bland annat att
företag i startfasen ingår i målgruppen och att regionala, operativa partnerskap etableras
inom nystartområdet. Samarbete mellan de olika aktörerna inom företagsfrämjande
systemet är redan etablerat i Kronoberg.
Samverkan med ALMI Invest utökas inom ramen för ledordet ”Ett ALMI”. Hållbarhet
ska vara en central komponent i alla kundmöten och kunderbjudanden.
De nya måltalen från januari 2018 inbegriper fokus på tidiga skeden, kvinnors
företagande och företagare med utländsk bakgrund samt hållbarhetsmål.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut Ägardirektiv
§83 RUN Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Förslag till ägardirektiv
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05





Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
Sammanfattning av nya strategin gällande ägardirektiv
Måltal för regionala bolag 2018

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-23

§ 83.

Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018 17RK44

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018.
Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län AB.
Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt
ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringarna i direktivet är av marginell karaktär och påverkar inte
verksamheten i det regionala bolaget. Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg
kvarstår, vilken avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som t ex små branscher som
befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa
näringarna.
Det finns behov av utveckling och modernisering av ALMI, inte minst inom området
digitalisering, varför en ny strategi har arbetats fram av moderbolaget i samverkan med de
regionala ALMI-bolagen och de regionala ägarna, för att utveckla verksamheten både internt och
för kund. Strategin träder i kraft 1 januari 2018 och innebär bland annat att företag i startfasen
ingår i målgruppen och att regionala, operativa partnerskap etableras inom nystartområdet.
Samarbete mellan de olika aktörerna inom företagsfrämjande systemet är redan etablerat i
Kronoberg.
Samverkan med ALMI Invest utökas inom ramen för ledordet ”Ett ALMI”. Hållbarhet ska vara
en central komponent i alla kundmöten och kunderbjudanden.
De nya måltalen från januari 2018 inbegriper fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och
företagare med utländsk bakgrund samt hållbarhetsmål.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden
föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018.





Beslutsunderlag
RUN - Förslag till beslut Ägardirektiv
Förslag till ägardirektiv
Måltal för regionala bolag 2018
Sammanfattning av nya strategin gällande ägardirektiv

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK44
Handläggare: Karin Palmér, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-07-06

Regionfullmäktige

Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län
2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018

Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner
Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd
presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringarna i direktivet
är av marginell karaktär och påverkar inte verksamheten i det regionala bolaget.
Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg kvarstår, vilken avser
inriktningen mot att stödja nya branscher, som t ex små branscher som befinner
sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och
kreativa näringarna.
Det finns behov av utveckling och modernisering av ALMI, inte minst inom
området digitalisering, varför en ny strategi har arbetats fram av moderbolaget i
samverkan med de regionala ALMI-bolagen och de regionala ägarna, för att
utveckla verksamheten både internt och för kund. Strategin träder i kraft 1 januari
2018 och innebär bland annat att företag i startfasen ingår i målgruppen och att
regionala, operativa partnerskap etableras inom nystartområdet. Samarbete mellan
de olika aktörerna inom företagsfrämjande systemet är redan etablerat i
Kronoberg.
Samverkan med ALMI Invest utökas inom ramen för ledordet ”Ett ALMI”.
Hållbarhet ska vara en central komponent i alla kundmöten och kunderbjudanden.
De nya måltalen från januari 2018 inbegriper fokus på tidiga skeden, kvinnors
företagande och företagare med utländsk bakgrund samt hållbarhetsmål.
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

- Förslag till nytt ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs
län 2018 (inklusive ändringar)
- Sammanfattning av den nya strategin
- Måltal för målstrukturen gällande från den 1 januari 2018
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BILAGA 1

De mest centrala områdena inom den nya strategin för Almi som berör den regionala
verksamheten kan sammanfattas enligt följande:
 Almikoncernens kärnerbjudanden består av en kombination av affärsutveckling, lån och
riskkapital och ska erbjudas företag med tillväxtpotential i hela landet. Den s.k.
målgruppsmodellen blir styrande för hur resurser ska allokeras. Tillväxtpotential och nytta av
Almis marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för beslut om insatser.
 En ny strategi för Almis roll inom startfasen införs. Alla entreprenörer i startfas, oavsett
bakgrund, erbjuds kostnadseffektiva digitala erbjudanden och öppna seminarier av Almi.
Företag inom Almis målgrupper kan dessutom få del av Almis individuella erbjudanden där
omfattningen av insatser styrs av målgruppsmodellen. Särskilt uppsökande marknadsföring
ska ske till prioriterade målgrupper. Regionala, operativa partnerskap ska etableras inom
nystartområdet. Förändringen inom startfas ska samordnas inom koncernen och införas
stegvis för att säkerställa att Almi inte tappar företagare i prioriterade målgrupper.
 Vi går från flera olika rådgivarroller till en rådgivarroll med en bredare grundkompetens.
Därutöver ska det regionala bolaget ha rådgivare med fördjupade kompetenser för att kunna
leverera kärnerbjudanden till mer komplexa ideal- och spetskunder. Särskild
behörighet/certifiering ska krävas för att arbeta i kreditprocessen.
 Almi ska i högre utsträckning nyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla
verksamheten både internt och för kund. Bolaget ska fullt ut implementera de gemensamma
processerna och använda de nya gemensamma system som kommer att införas successivt de
närmaste åren.
 Hållbarhet ska vara en central komponent i alla kundmöten med entreprenörer och i alla
kunderbjudanden.
 Utökad samverkan mellan Almi Företagspartner och Almi Invest är en central komponent i
den nya strategin inom ramen för ledordet ”Ett Almi”. Bolaget ansvarar för att tillsammans
med Almi Invest koncernen ta fram nya riktlinjer för hur samverkan på den regionala
marknaden och mellan medarbetarna ska stärkas och fungera optimalt.
 Marknadsföring och försäljning ska utgå från en gemensam och nationell plan och det ska
finnas ett nationellt stöd för detta. ”Almi” ska vara det varumärke som används i all extern
kommunikation och marknadsföring.
 Den gemensamma prismodellen för koncernen ska ses över och tillämpas i varje bolag.
 En central del i Almis strategi är ett fungerande samarbete med privata, offentliga och ideella
partners, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att
undvika överlappning i systemet. Regionala partnerskap ska identifieras och fördjupas och
utgå från ett operativt, kundnära samarbete.
 Kundtjänst får en utökad roll att guida kunderna in i den digitala miljön och förmedla
prioriterade kunder till individuella möten med rådgivarna.
 En ny målstruktur införs per 1 januari 2018.
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BILAGA 3
Måltal för målstrukturen gällande från den 1 januari 2018
Nedan redovisas mål och måltal för den målstruktur som blir gällande från den 1 januari 2018.
Målnivåer sätts i samband med vp- och budgetprocessen.
Uppdraget
Almi bidrar till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande affärsutveckling
och finansiering med fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och företagare med utländsk
bakgrund.
Hållbarhetsmål: Hållbar tillväxt i kundföretagen.
Index tillväxt
Utvecklingen avseende omsättning, förädlingsvärde och överlevnadsgrad hos Almis
kunder/portföljföretag mäts och viktas till ett index som jämförs med relevant kontrollgrupp.
Index fokusgrupper
Andelen kvinnor, företagare med utländsk bakgrund samt tidiga skeden hosAlmis
kunder/portföljföretag mäts och viktas samman till ett index som jämförs med relevant
kontrollgrupp.

Företagskultur
En kundorienterad, innovativ och lärande företagskultur med fokus på ständiga förbättringar och
god affärsetik såväl internt som externt i interaktion med kund.
Hållbarhetsmål: God affärsetik och attraktiv arbetsgivare.
Engagemangsindex Medarbetare
Engagemangsindex mäts i den årliga medarbetarundersökningen.
Tempmätare kunder
Mer frekventa och mindre omfattande, enklare, enkätundersökningar som syftar till att snabbt få
återkoppling på kundernas bedömning av Almi.

Effektivitet
En effektiv verksamhet där så stor andel som möjligt av resurserna läggs på verksamhet mot
kund, mot rätt kunder, samt att stor effekt uppnås i förhållande till nedlagda resurser
Andel kundtid
Andel arbetad tid som använts till affärsverksamhet mot kund.
Antal och andel insatser till respektive målgrupp
Almis målgruppsmodell fokuserar på målgrupperna Bredd, Ideal och Spets. Huvuddelen av
Almis kunder och portföljföretag ska befinna sig inom dessa grupper. Inom respektive grupp
kommer olika målnivåer för ökad andel att sättas.
Lånevolym och avkastning
Lånevolym i såväl belopp som antal lån samt avkastning på låneverksamheten.
Förslag ägaranvisning Bilaga 3.0 Måltal för regionala bolag
2018.docx
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB
Almi Företagspartner Kronoberg AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB
(51 %) nedan kallat moderbolaget, och av Region Kronoberg (49 %).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2017.
1

Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.
Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med
lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och
därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses
tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen
regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer
av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling,
samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till utvecklingen av företag
med kunskapsintensiva affärsidéer.
Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt behov
av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars syfte
är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av
näringslivet..
2

Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé.
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att
växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.
3

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med rådgivning. Bolaget ska i kommission
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella
kunderbjudandena inom rådgivning. Rådgivningsverksamhet utöver de nationella
kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen.
Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i
linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.
Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna
används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska
användas.
2a065fd9-90b7-4fc2-8ca7-a652bd0960cf.docx

Sid 1(2)
Page 501 of 899

Bolaget ska verka inom koncernens policyer och riktlinjer. Bolaget ska implementera riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande,
beslutade av regeringen den 22 december 2016.
Bolaget ska aktivt arbeta med nya branscher som t ex små branscher som befinner sig i ett tidigt
men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa näringarna.
Bolaget ska aktivt medverka i genomförandet av Almis strategi. Detta kommer att medföra
förändringar i hur verksamheten bedrivs. Av bilaga 1 framgår huvudsakliga förändringsområden.
4

Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur.
Nu gällande mål och framgångsmått återfinns i bilaga 2. Måltal för den nya målstrukturen,
gällande från den 1 januari 2018, framgår av bilaga 3. Målnivåer sätts i samband med vp- och
budgetprocessen.
5

Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen
har uppnåtts samt kommentera ev avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av
periodens utfall av fastställda måltal.
6

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2018 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och
intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.
Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets
styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
nationella och regionala aktörer eller EU.
Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3)
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm den
Almi Företagspartner AB

2017

……………………………….
Göran Lundwall

Växjö den
Region Kronoberg

2017

…………………………………
Anna Fransson
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB
Almi Företagspartner Kronoberg AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB
(51 %) nedan kallat moderbolaget, och av Region Kronoberg (49 %).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2017.
1

Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.
Bolaget ska erbjuda tjänster inom rådgivning och utlåning i huvudsak riktat till företag med
lönsamhets- och tillväxtpotential. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och
därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses
tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen
regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i
termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller
marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till
utvecklingen av företag med kunskapsintensiva affärsidéer.
Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt
behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars
syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av
näringslivet..
2

Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé.
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att
växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.
3

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med rådgivning. Bolaget ska i kommission
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella
kunderbjudandena inom rådgivning. Rådgivningsverksamhet utöver de nationella
kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen.
Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i
linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.
Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna
används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska
användas.
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Bolaget ska verka inom koncernens policyer och riktlinjer. Bolaget ska implementera riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande,
beslutade av regeringen den 22 december 2016.
Bolaget ska aktivt arbeta med nya branscher som t ex små branscher som befinner sig i ett tidigt
men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa näringarna.
Bolaget ska aktivt medverka i genomförandet av Almis strategi. Detta kommer att medföra
förändringar i hur verksamheten bedrivs. Av bilaga 1 framgår huvudsakliga förändringsområden.
4

Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur.
Nu gällande mål och framgångsmått återfinns i bilaga 2. Måltal för den nya målstrukturen,
gällande från den 1 januari 2018, framgår av bilaga 3. Målnivåer sätts i samband med vp- och
budgetprocessen.
5

Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen
har uppnåtts samt kommentera ev avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av
periodens utfall av fastställda måltal.
6

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2018 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och
intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.
Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets
styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
nationella och regionala aktörer eller EU.
Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3)
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm den
Almi Företagspartner AB

2017

……………………………….
Göran Lundwall

Växjö den
Region Kronoberg

2017

…………………………………
Anna Fransson

5fea3177-9dfe-4f0d-9b52-907f7f2512d7.docx

Sid 2(2)
Page 504 of 899

20
Samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronobergs län
17RK44

Page 505 of 899

Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 246. Samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronobergs län 17RK44

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB i vilket Moderbolaget
innehar 51 % av antalet aktier och ALMI Företagspartner Kronoberg innehar 49 % av
antalet aktier. ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt
samverkansavtal gällande perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021. Förslaget innebär
ett förtydligande av att verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga
dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på
bolagsstämma. Avtalet förtydligar också att styrelsens ledamöter företrädesvis ska
rekryteras enligt den styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där relevant
erfarenhet från näringslivet är väsentlig. Parterna är enligt avtalet öppna för att anpassa
verksamheten vid eventuell förändring av regionindelning med möjlighet till
omförhandling om detta medför väsentliga förändringar av förutsättningarna.
Verksamheten i ALMI Företagspartner Kronobergs län utgår från ägarnas uppdrag enligt
ägaranvisningen, vilken görs i särskild ordning.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer samverkansavtal avseende ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2018.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017





Beslutsunderlag
Förslag till beslut Samverkansavtal
§85 RUN Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronobergs län
Förslag till samverkansavtal
Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-23

§ 85.

Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronobergs län
17RK44

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt utvecklingsbolag
med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB i vilket Moderbolaget innehar 51 % av antalet
aktier och ALMI Företagspartner Kronoberg innehar 49 % av antalet aktier. ALMI
Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt samverkansavtal gällande
perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021. Förslaget innebär ett förtydligande av att
verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om
ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Avtalet förtydligar också att
styrelsens ledamöter företrädesvis ska rekryteras enligt den styrelseprofil som ägarna kommit
överens om och där relevant erfarenhet från näringslivet är väsentlig. Parterna är enligt avtalet
öppna för att anpassa verksamheten vid eventuell förändring av regionindelning med möjlighet till
omförhandling om detta medför väsentliga förändringar av förutsättningarna.
Verksamheten i ALMI Företagspartner Kronobergs län utgår från ägarnas uppdrag enligt
ägaranvisningen, vilken görs i särskild ordning.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden
föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut RUN - Samverkansavtal Almi
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK44
Handläggare: Karin Palmér, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-07-06

Regionfullmäktige

Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner
Kronobergs län

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämndens föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB

Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB i vilket
Moderbolaget innehar 51 % av antalet aktier och ALMI Företagspartner
Kronoberg innehar 49 % av antalet aktier. ALMI Företagspartner AB har vid
ägarsamråd presenterat förslag till nytt samverkansavtal gällande perioden 1 januari
2018 – 31 december 2021. Förslaget innebär ett förtydligande av att verksamheten
och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om
ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Avtalet förtydligar
också att styrelsens ledamöter företrädesvis ska rekryteras enligt den styrelseprofil
som ägarna kommit överens om och där relevant erfarenhet från näringslivet är
väsentlig. Parterna är enligt avtalet öppna för att anpassa verksamheten vid
eventuell förändring av regionindelning med möjlighet till omförhandling om detta
medför väsentliga förändringar av förutsättningarna.
Verksamheten i ALMI Företagspartner Kronobergs län utgår från ägarnas uppdrag
enligt ägaranvisningen, vilken görs i särskild ordning.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer samverkansavtal avseende ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB
(inklusive ändringar)
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Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Kronoberg AB
Riksdagen beslutade 1994 om en ny organisation för insatser inriktade på småföretagsutveckling.
Genom beslutet ersattes de länsvisa utvecklingsfonderna av regionala utvecklingsbolag, ägda av
ett moderbolag, Almi Företagspartner AB och regionala intressenter.
Almi Företagspartner AB, nedan kallat moderbolaget, och Region Kronoberg, nedan kallat den
regionala ägaren, nedan gemensamt kallat Parterna, driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB, nedan kallat Bolaget.
Med Almi-koncernen avses i detta avtal moderbolaget med delägda regionala dotterbolag.
Den 1 januari 2013 förvärvade moderbolaget Innovationsbron AB varvid verksamheten
breddades med ytterligare två affärsområden, riskkapital och inkubation, som operativt bedrivs av
moderbolaget. Dessa två affärsområden bedrivs inte i de regionala dotterbolagen varför dessa
affärsområden inte omfattas av detta avtal på annat sätt än att en samverkan mellan dessa
affärsområden och bolaget ska eftersträvas.
Parterna har överenskommit att fortsätta denna samverkan med de villkor som anges i detta
samverkansavtal.
§ 1 Ägande och styrning
Moderbolaget ska inneha minst femtioen (51) procent av antalet aktier i Bolaget och den
regionala ägaren högst fyrtionio (49) procent.
En aktiv bolagsstyrning med en ändamålsenlig avvägning mellan nationella och regionala
prioriteringar förutsätter en aktiv dialog mellan Parterna. Parterna ska årligen lägga fast och följa
upp riktlinjer för Bolagets verksamhet genom särskild gemensam ägaranvisning. Verksamheten
och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och
finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Verksamheten finansieras gemensamt av Parterna i
relation till ägandeförhållandet i Bolaget.
§ 2 Bolagets verksamhet
Verksamheten inom Bolaget utgår från företagens behov och vara inriktad på företagsutveckling
genom långivning och rådgivning. Bolaget ska i sin verksamhet aktivt anlita och samverka med
offentliga och privata organ samt samverka med och marknadsföring av riskkapitalverksamheten
inom Almi Invest Småland och öarna AB.
övriga delar av Almi-koncernens erbjudandenUnder Almi-koncernens varumärke nationellt
finns nationella kunderbjudanden som är obligatoriska för Bolaget. Därutöver finns valbara
och unika kunderbjudanden vilka fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om
ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Verksamheten finansieras
gemensamt av Parterna i relation till ägandeförhållandet i Bolaget.
Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget under avtalsperioden ska ske i samråd mellan
Parterna. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska
redovisas särskilt.
Övriga riktlinjer för verksamheten
Verksamheten i Bolaget utgår ifrån ägarnas uppdrag enligt ägaranvisningar antagna på
bolagsstämma. Styrelsen för bolaget ansvarar för prioriteringar och resultat i verksamheten inom
ramen för gällande koncernmål, ägaranvisningar och avtal.
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Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och därför utformas och tillämpas så att
snedvridning av konkurrensen undviks samt utgå från den strategiska inriktning för almi
koncernen som ägarna enats om.
Behovet av företagsutveckling varierar mellan regioner varför å Åtgärdernas omfattning och
sammansättning avgörs av de regionala förutsättningarna.
Åtgärderna ska löpande följas upp, utvärderas och omprövas.
Beträffande rådgivning ska en ökad del av denna upphandlas i syfte att stimulera den privata
marknaden. Bolaget ska sträva efter att söka samverkan med andra insatser inom Almikoncernens gemensamma verksamhet.
Bolaget ska på moderbolagets uppdrag och enligt särskilt kommissionsavtal bereda, besluta och
följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt förordning (2012:872 ) om statlig finansiering
genom regionala utvecklingsbolag.
§ 3 Bolagets styrelse
Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ledamöter, vilka utses av bolagsstämman. Hälften av
styrelseledamöterna nomineras av moderbolaget. En av dessa ledamöter ska vara styrelsens
ordförande. Resterande styrelseledamöter nomineras av den regionala ägaren. En av dessa ska
vara styrelsens vice ordförande. Om särskilda skäl föreligger kan avsteg göras från i detta stycke
angivna bestämmelser.
Vid årsstämman utses en valberedning med uppgift att bereda val av Bolagets styrelse. Styrelsens
sammansättning ska årligen utvärderas och ledamöter utses med hänsyn tagen till bl a kompetens,
erfarenhet, kön och ålder. Bland s Styrelsens ledamöter ska företrädesvis rekryteras enligt den
styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där erfarenhet av aktiva eller f d företagande
eller annan relevant erfarenhet från Näringslivet vara representerade är väsentlig . Styrelsens
ordförande och vice ordförande utses av årsstämman.
Samråd
Utöver om gemensam ägaranvisning samråder Parterna om nominering av styrelseledamöter och
om Bolagets finansiering. Därutöver ska samråd ske när part så påkallar.

§ 4 Moderbolagets roll
Moderbolagets uppdrag
Moderbolagets ska utöva ett aktivt ägande av Bolaget, svara för administrativa lösningar och
system samt samordnings- och utvecklingsfunktioner i förhållande till de delägda regionala
bolagens koncerngemensamma verksamhet samt erbjuda de delägda regionala bolagen service.
Aktivt ägande
Moderbolaget ska
• tillsammans med den regionala ägaren utforma ägaranvisning som antas på bolagsstämma för
bolaget som anger bl a verksamhetens inriktning och mål,
• fördela anslag i enlighet med överenskommen fördelningsmodell,
• medverka till genomförande av särskilda uppdrag som överenskommits med den regionala
ägaren,
• nominera ledamöter till och stödja de regionala bolagens styrelser,
• erbjuda kapitalförvaltning för de regionala bolagen,
• underhålla externa kontakter på nationell nivå,
• aktivt driva intern och extern kommunikation,
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•

följa upp och utvärdera verksamheten.

Koncernsamordning
Moderbolagets samordnar utvecklingsarbete och verksamhetsstöd inom koncernen i samverkan
med de regionala bolagen samt tillhandahåller koncerngemensamma tjänster.
Efterfrågad service
Moderbolaget tillhandahåller efterfrågestyrd service som t ex exempel kompetensutveckling och
delar av kommunikationsområdet.
De regionala delägarnas representation i moderbolagets styrelse
Det noteras att den regionala ägaren tillsammans med övriga regionala ägare har möjlighet att
gemensamt nominera två företräds av (2) personer ledamöter till i moderbolagets styrelse enligt i
särskild ordning överenskommet förfarande.
Årligt erfarenhetsutbyte
Moderbolaget bjuder in till ett årligt erfarenhetsutbyte med Parterna, övriga regionala delägare
och Näringsdepartementet.

§ 5 Finansiering av Almi-koncernen verksamheten
Statens anslag till moderbolaget framgår årligen av regleringsbrev avseende anslag 1:22 Bidrag till
företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Förhandling mellan
moderbolaget och den regionala ägaren om anslagen ska göras årligen.
§ 6 Övriga villkor
Koncernens struktur
Det noteras att parterna är öppna för att diskutera en ändrad koncernstruktur om den regionala
närvaron kan upprätthållas. Utgångspunkten är att Parterna har ett gemensamt intresse av att
skapa en effektiv struktur anpassa verksamheten till eventuella förändringar i regionindelningen
vilket kan komma att innebära större funktionella regioner. Om detta medför att
förutsättningarna för detta samverkansavtal förändras väsentligt kan om Parterna är överens
om detta, avtalet sägas upp av endera parten för omförhandling under avtalsperioden.
Upphandling av revisorstjänster
Moderbolaget upphandlar revisorstjänster och förelägger förslag till årsstämman i Bolaget. Den
regionala ägaren äger rätt att nominera en lekmannarevisor med suppleant.
Avtalstid m. m.
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2021 och ersätter
tidigare avtal mellan Parterna. Om inte avtalet sägs upp senast ett (1) år före avtalstidens utgång
förlängs avtalet med fyra år i taget. Om ytterligare aktieägare tillkommer ska nytt
samverkansavtal, med i huvudsak samma bestämmelser som detta, tecknas mellan samtliga
delägare.

Det noteras att företrädare för ägarna under 2013 och 2014 kommer att analysera samspelet
mellan de verksamheter som bedrivs genom moderbolaget, exempelvis inkubationsverksamheten,
och de som bedrivs genom de regionala bolagen. Detta kan i sin tur leda till behov av en analys
av omfattningen av och formerna för det regionala ägandet i Almi-koncernen.
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Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.
Stockholm den ………. 2017

Växjö den ………. 2017

Almi Företagspartner AB

Region Kronoberg

………………………………
Göran Lundwall
VD

………………………………
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
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Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Kronoberg AB
Almi Företagspartner AB, nedan kallat moderbolaget, och Region Kronoberg, nedan kallat den
regionala ägaren, nedan gemensamt kallat Parterna, driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB, nedan kallat Bolaget.
Med Almi-koncernen avses i detta avtal moderbolaget med delägda regionala dotterbolag.
Parterna har överenskommit att fortsätta denna samverkan med de villkor som anges i detta
samverkansavtal.
§ 1 Ägande och styrning
Moderbolaget ska inneha minst femtioen (51) procent av antalet aktier i Bolaget och den
regionala ägaren högst fyrtionio (49) procent.
En aktiv bolagsstyrning med en ändamålsenlig avvägning mellan nationella och regionala
prioriteringar förutsätter en aktiv dialog mellan Parterna. Parterna ska årligen lägga fast och följa
upp riktlinjer för Bolagets verksamhet genom särskild gemensam ägaranvisning. Verksamheten
och dess finansiering fastställs vid den årliga dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och
finansiering, vilka antas på bolagsstämma. Verksamheten finansieras gemensamt av Parterna i
relation till ägandeförhållandet i Bolaget.
§ 2 Bolagets verksamhet
Verksamheten inom Bolaget utgår från företagens behov och vara inriktad på företagsutveckling
genom långivning och rådgivning. Bolaget ska i sin verksamhet aktivt anlita och samverka med
offentliga och privata organ samt samverka med Almi Invest Småland och öarna AB.
Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget under avtalsperioden ska ske i samråd mellan
Parterna. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska
redovisas särskilt.
Övriga riktlinjer för verksamheten
Verksamheten i Bolaget utgår ifrån ägarnas uppdrag enligt ägaranvisningar antagna på
bolagsstämma. Styrelsen för bolaget ansvarar för prioriteringar och resultat i verksamheten inom
ramen för gällande koncernmål, ägaranvisningar och avtal.

Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och därför utformas och tillämpas så att
snedvridning av konkurrensen undviks samt utgå från den strategiska inriktning för almi
koncernen som ägarna enats om.
Åtgärdernas omfattning och sammansättning avgörs av de regionala förutsättningarna.
Åtgärderna ska löpande följas upp, utvärderas och omprövas.
Bolaget ska på moderbolagets uppdrag och enligt särskilt kommissionsavtal bereda, besluta och
följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt förordning (2012:872 ) om statlig finansiering
genom regionala utvecklingsbolag.
§ 3 Bolagets styrelse
Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ledamöter, vilka utses av bolagsstämman. Hälften av
styrelseledamöterna nomineras av moderbolaget. En av dessa ledamöter ska vara styrelsens
ordförande. Resterande styrelseledamöter nomineras av den regionala ägaren. En av dessa ska
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vara styrelsens vice ordförande. Om särskilda skäl föreligger kan avsteg göras från i detta stycke
angivna bestämmelser.
Vid årsstämman utses en valberedning med uppgift att bereda val av Bolagets styrelse. Styrelsens
sammansättning ska årligen utvärderas och ledamöter utses med hänsyn tagen till bl a kompetens,
erfarenhet, kön och ålder. Bland s Styrelsens ledamöter ska företrädesvis rekryteras enligt den
styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där erfarenhet av företagande eller annan
relevant erfarenhet från Näringslivet är väsentlig . Styrelsens ordförande och vice ordförande
utses av årsstämman.
Samråd
Utöver om gemensam ägaranvisning samråder Parterna om nominering av styrelseledamöter och
om Bolagets finansiering. Därutöver ska samråd ske när part så påkallar.

§ 4 Moderbolagets roll
Moderbolagets uppdrag
Moderbolagets ska utöva ett aktivt ägande av Bolaget, svara för administrativa lösningar och
system samt samordnings- och utvecklingsfunktioner i förhållande till de delägda regionala
bolagens koncerngemensamma verksamhet samt erbjuda de delägda regionala bolagen service.
Aktivt ägande
Moderbolaget ska
• tillsammans med den regionala ägaren utforma ägaranvisning som antas på bolagsstämma för
bolaget som anger bl a verksamhetens inriktning och mål,
• fördela anslag i enlighet med överenskommen fördelningsmodell,
• medverka till genomförande av särskilda uppdrag som överenskommits med den regionala
ägaren,
• nominera ledamöter till och stödja de regionala bolagens styrelser,
• erbjuda kapitalförvaltning för de regionala bolagen,
• underhålla externa kontakter på nationell nivå,
• aktivt driva intern och extern kommunikation,
• följa upp och utvärdera verksamheten.
Koncernsamordning
Moderbolagets samordnar utvecklingsarbete och verksamhetsstöd inom koncernen i samverkan
med de regionala bolagen samt tillhandahåller koncerngemensamma tjänster.
Efterfrågad service
Moderbolaget tillhandahåller efterfrågestyrd service som t ex exempel kompetensutveckling och
delar av kommunikationsområdet.
De regionala delägarnas representation i moderbolagets styrelse
Det noteras att den regionala ägaren tillsammans med övriga regionala ägare företräds av (2)
ledamöter i moderbolagets styrelse.
Årligt erfarenhetsutbyte
Moderbolaget bjuder in till ett årligt erfarenhetsutbyte med Parterna, övriga regionala delägare
och Näringsdepartementet.
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§ 5 Finansiering av verksamheten
Statens anslag till moderbolaget framgår årligen av regleringsbrev avseende anslag 1:22 Bidrag till
företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Förhandling mellan
moderbolaget och den regionala ägaren om anslagen ska göras årligen.
§ 6 Övriga villkor
Koncernens struktur
Det noteras att parterna är öppna för att anpassa verksamheten till eventuella förändringar i
regionindelningen vilket kan komma att innebära större funktionella regioner. Om detta medför
att förutsättningarna för detta samverkansavtal förändras väsentligt kan avtalet sägas upp av
endera parten för omförhandling under avtalsperioden.
Upphandling av revisorstjänster
Moderbolaget upphandlar revisorstjänster och förelägger förslag till årsstämman i Bolaget. Den
regionala ägaren äger rätt att nominera en lekmannarevisor med suppleant.
Avtalstid m. m.
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2021 och ersätter
tidigare avtal mellan Parterna. Om inte avtalet sägs upp senast ett (1) år före avtalstidens utgång
förlängs avtalet med fyra år i taget. Om ytterligare aktieägare tillkommer ska nytt
samverkansavtal, med i huvudsak samma bestämmelser som detta, tecknas mellan samtliga
delägare.

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, varav parterna tagit var sitt.
Stockholm den ………. 2017
Almi Företagspartner AB

………………………………
Göran Lundwall
VD

Växjö den ………. 2017
Region Kronoberg

………………………………
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
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21
HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges
läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.17
17RK1519
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 247. HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund
samt överenskommelse om Med.stud.17 17RK1519

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17,
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 2 maj
2017 en Huvudöverenskommelse, HÖK 17, med OFRs förbundsområde Läkare. I
förbundsområdet ingår Sveriges läkarförbund. Samtidigt träffades också
överenskommelse om avtalet Med.stud.17 som gäller medicine studerande som vikarierar
på underläkaranställning och provtjänstgörande läkare. Sveriges kommuner och
landsting.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund
besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 – i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17,
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt
överenskommelse om Med.stud.17
Beslutsunderlag - Anta HÖK Läkarförbundet cirkulär 17 28

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-29

§ 44.

Cirkulär 17:28 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.
Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare,
Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.17
17RK1519

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 2 maj
2017 en Huvudöverenskommelse, HÖK 17, med OFRs förbundsområde Läkare. I
förbundsområdet ingår Sveriges läkarförbund. Samtidigt träffades också
överenskommelse om avtalet Med.stud.17 som gäller medicine studerande som vikarierar
på underläkaranställning och provtjänstgörande läkare.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:28 från SKL samt Pacta. Huvudöverenskommelse HÖK 17 Läkarförbundet
Beslutsunderlag - Anta HÖK Läkarförbundet cirkulär 17 28

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1519
Handläggare: Monica Ranstad, HR-avdelningen
Datum: 2017-08-22

Regionstyrelsen

HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges
läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.17

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt
Att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17
- i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
Att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 2
maj 2017 en Huvudöverenskommelse, HÖK 17, med OFRs förbundsområde
Läkare. I förbundsområdet ingår Sveriges läkarförbund. Samtidigt träffades också
överenskommelse om avtalet Med.stud.17 som gäller medicine studerande som
vikarierar på underläkaranställning och provtjänstgörande läkare. Sveriges
kommuner och landsting
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas
styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört
kommunalförbund besluta




att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 17 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1519
Handläggare: Monica Ranstad, HR-avdelningen
Datum: 2017-08-22

Bilaga:

Beslutsunderlag HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare,
Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.17
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BESLUTSUNDERLAG

2017-07-14
Region Kronoberg
HR-avdelningen
Monica Ranstad

Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFRs
förbundsområde Läkare, Sveriges
läkarförbund samt överenskommelse om
Med.stud.17
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den
2 maj 2017 en Huvudöverenskommelse, HÖK 17, med OFRs förbundsområde
Läkare. I förbundsområdet ingår Sveriges läkarförbund. Samtidigt träffades också
överenskommelse om avtalet Med.stud.17 som gäller medicine studerande som
vikarierar på underläkaranställning och provtjänstgörande läkare.
Huvudöverenskommelsen i korthet







Avtalsperioden omfattar tiden 2017-04-01-2020-03-31. Avtalet är inte
möjligt att säga upp i förtid.
Avtalet är i nivå med det märke som fastställts i avtal mellan parterna
inom industrin. Enligt Löneavtalet, bilaga 1, gäller resultatet av
löneöversyn fr.o.m. den 1 april respektive år. Det garanterade utfallet är:
- 2,2 % för 2017
- 2,0 % för 2018
- 2,3 % för 2019
De ändringar och tillägg som har gjorts i Allmänna Bestämmelser (AB),
bilaga 2, motsvarar:
-De ändringar och tillägg som 2016 överenskommits med Svenska
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), AkademikerAlliansen, OFRs
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV) samt OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård.
-De ändringar och tillägg som 2017 överenskommits med Kommunal och
AKV.
Ändringar och tillägg har också gjorts i vissa protokollsanteckningar.
Samtliga ändringar och tillägg gäller fr.o.m. 1 april 2017 om inget annat
anges.

Specialbestämmelser, bilaga 3 samt Med.stud.


Med hänsyn till de nivåhöjningar som har gjorts i ersättningar för jouroch beredskap i AB, görs en höjning av Specialbestämmelsernas faktorer
för beredskap:
4cc8afd9-9a9c-41bb-8fa313d03efdf0c7.docx

Page 523 of 899

Sida 1 av 3

REGION KRONOBERG

-Vad gäller beredskap a) höjs faktor 0,2 till 0,22 och faktor 0,1 till
0,11
- Vad gäller beredskap b) höjs faktor 0,125 till 0,14 och faktor 0,063
till 0,07
-Parterna konstaterar i protokollsanteckning att höjningen inte är
avsedd att läggas på de högre ersättningsnivåer som kan finnas i
lokala avtal om beredskap och som redan överstiger de nivåer som
finns i Specialbestämmelserna




Med hänsyn till motsvarande ändring i AB, har gränsen för när högre
ersättning utges vid bundenhet under beredskap sänkts från 150 till 130
timmar per kalendermånad.
Ändring har gjorts i Specialbestämmelserna, underbilaga 1. Efter 12
månaders anställningstid som AT-läkare bör förhandling om ny lön
upptas (tidigare stod 'kan förhandling om ny lön upptas')
I Med.stud. avtalet görs inga materiella ändringar. En skrivning har
tillförts som förtydligar att löneavtalets § 1 gäller vid lönesättning.

Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 4
 Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa överenskommelse om
avvikelse från AB §§ 20-24.


I AB § 27 mom. 21 b) har det införts en möjlighet för arbetsgivare
anslutna till Pacta och arbetstagare att träffa överenskommelse om
avvikelse från paragrafen. En protokollsanteckning införs i samband med
detta som innebär att kommunalförbund och akutsjukhus anslutna till
Pacta undantas från denna möjlighet.



Faktorer under beredskap a) och beredskap b) höjs i
Specialbestämmelserna. Parterna konstaterar att höjningen inte är avsedd
att läggas på de högre ersättningsnivåer som kan finnas i lokala avtal om
beredskap och som redan överstiger de nivåer som finns i
Specialbestämmelserna.

Central protokollsanteckningar, bilaga 5




Parterna är överens om att följa upp lokala jour- och beredskapsavtal med
syfte att se över och jämföra med det centrala avtalets
Specialbestämmelser och hur förändringar i dessa bestämmelser, bland
annat ersättningsnivåer, kan påverka verksamhet och läkares arbetsmiljö.
Arbetet har ett hållbart, modernt och längre arbetsliv som mål.
Parterna är överens om att bistå lokala parter i arbetet med att förebygga
ohälsa genom att utarbeta råd och stöd och på andra sätt bidra i arbetet.
Fokus kommer läggas på ansvariga chefers förutsättningar att bedriva
systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande åtgärder.

Principöverenskommelser


En principöverenskommelse har träffats om att AB § 28 mom. 9
utmönstras ur AB fr.o.m. 1 januari 2018 och ersätts med en
försäkringslösning i AGS-KL. Den nya förmånen från AGS-KL utbetalas
som längst under 180 dagar.
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En principöverenskommelse har träffats om tidig lokal omställning
och turordning. Förändringarna i AB § 35 avseende turordning och
företrädesrätt gäller fr.o.m. 1 juni 2017.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17
- i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.
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Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder m. m. 17RK1546
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 248. Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder m. m 17RK1546

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet med det
centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende Bestämmelser för traineejobb T, att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.
Sammanfattning
Överenskommelse har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet om att göra
ändringar i avtalen avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Märket har fastställts i
avtalen utifrån förhandlingarna inom industrin och motsvarande ändringar och tillägg
som har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) har gjorts där det har varit påkallat.
Ändringarna gäller från och med den 1 maj 2017.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet med det
centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende Bestämmelser för traineejobb T, att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:26 Överenskommelse om öndringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarkandspolitiska åtgärder m.m. från Svergies Kommuner och Landsting
Beslutsunderlag BEA T BUI T BAL T med kommunal cirkulär 17 26

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-29

§ 43.

Cirkulär 17:26 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder m. m, från Sveriges
Kommuner och Landsting samt Pact 17RK1546

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet med det
centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende Bestämmelser för traineejobb T, att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.
Sammanfattning
Överenskommelse har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet om att göra
ändringar i avtalen avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Märket har fastställts i
avtalen utifrån förhandlingarna inom industrin och motsvarande ändringar och tillägg
som har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) har gjorts där det har varit påkallat.
Ändringarna gäller från och med den 1 maj 2017.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet med det
centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende Bestämmelser för traineejobb T, att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:26 Överenskommelse om öndringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarkandspolitiska åtgärder m.m. från Svergies Kommuner och Landsting
Beslutsunderlag BEA T BUI T BAL T med kommunal cirkulär 17 26
Cirkulär 17:26 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder m. m, från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pact

Paragrafen är justerad

Page
Page528
1 ofof1899

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1546
Handläggare: Monica Ranstad,
Datum: 2017-08-18

Regionstyrelsens personalutskott

Cirkulär 17:26 Överenskommelse om ändringar i
Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder m. m, från Sveriges
Kommuner och Landsting samt Pact

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet
med det centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende Bestämmelser för traineejobb
T, att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda
arbetstagarorganisationer som begär det.

Sammanfattning
Överenskommelse har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet om att
göra ändringar i avtalen avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Märket har
fastställts i avtalen utifrån förhandlingarna inom industrin och motsvarande
ändringar och tillägg som har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) har gjorts där
det har varit påkallat. Ändringarna gäller från och med den 1 maj 2017.

Robert Olesen
Ordförande regionstyrelsens
personalutskott
Bilaga:

-

-

Caroline Palmqvist
HR-direktör

Beslutsunderlag: Cirkulär 17:26 Överenskommelse om
ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder m. m, från Sveriges
Kommuner och Landsting samt Pact
Cirkulär 17:26 Överenskommelse om ändringar i
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder m. m, från Sveriges Kommuner och Landsting samt
Pact
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BESLUTSUNDERLAG

2017-08-10
Region Kronoberg
HR-avdelningen
Monica Ranstad

Beslutsunderlag till regionstyrelsens
personalutskott
1. Ärenderubrik
Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i
utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och
Bestämmelser för traineejobb T
2. Bakgrund
Överenskommelse har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet
om att göra ändringar i avtalen avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Märket har fastställts i avtalen utifrån förhandlingarna inom industrin och
motsvarande ändringar och tillägg som har gjorts i Allmänna
bestämmelser (AB) har gjorts där det har varit påkallat. Ändringarna gäller
från och med den 1 maj 2017.
Överenskommelse har träffats avseende följande avtal:
•

BEA T - Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser. Avtalsperiod från och med 1 maj 2017 och tillsvidare.

•

BAL T - Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning. Avtalsperiod från och med 1 maj
2017 och tillsvidare.

•

BUI T - Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och
introduktionsanställning. Avtalsperiod från och med 1 maj 2017 och
tillsvidare.

•

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb T.
Avtalsperiod från och med 1 maj 2017 och tillsvidare.

Nedan följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har
gjorts.
•

Samtliga arbetsmarknadsavtal har tillförts bokstaven T för att
förtydliga att det är tillsvidareavtal.

7a86a583-e652-439c-9a59f606600d9718.docx
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•

Ändringar som endast avser BEA T
- Till följd av ändringar som gjordes i LAS år 2016 avseende
konvertering till tillsvidareanställning har hänvisningen till
bestämmelsen i LAS ändrats i BEA § 4 mom. 2.
- Tillägg i den Centrala protokollsanteckningen i bilaga 3 till följd av
att gymnasial lärlingsanställning har tillkommit. Denna anställning är
undantagen § 1 punkt 5 LAS.

•

Ändringar som endast avser BAL T
- Parterna är sedan tidigare överens om att komplettera förteckning
till utbildnings och introduktionsområde vid
arbetslivsintroduktionsanställning med moment anpassade till
området barn och fritid. Denna förteckning bifogas detta cirkulär.
Därmed utgår tidigare central protokollsanteckning i BAL 16.

Bisyssla – gäller samtliga avtal
•
Ändringar har gjorts i bestämmelsen om bisyssla vilket innebär att
arbetstagaren är skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till
arbetsgivaren.
Arbetstid– gäller samtliga avtal
•
I bestämmelsen om arbetstid har tillförts en möjlighet att teckna
lokalt kollektivavtal om uttag av extra övertid och mertid.
Övertid– gäller samtliga avtal
•
Ett tillägg har gjorts som innebär att ersättning för övertidsarbete i
form av ledighet får sparas upp till max 200 timmar.
Särskilda ersättningar – gäller samtliga avtal i tillämpliga delar fr.o.m. 1 maj
•

Särskilda ersättningar kommer att räknas upp med 2,2 procent för
2017, 2,0 procent för 2018 och 2,3 procent för 2019 avseende;
- Tillägg för obekväm arbetstid (gäller samtliga)
- Jour och beredskap (gäller BEA T och BUI T),
- Förskjuten arbetstid (gäller BUI T, BAL T och Bestämmelser
för traineejobbT)
- Färdtid (gäller samtliga)

•

Förhöjt O-tillägg mellan 22-06 ska även utges natt mot
helgdagsafton, (gäller samtliga).

Jour och beredskap – gäller endast BEA T och BUI T
•
Skrivningen om att jour och beredskap endast bör förekomma i den
omfattning som är absolut nödvändig flyttats och inleder momentet.
•
Gränsen för när den högre ersättningen ska utges för beredskap
sänks från 150 till 130 timmar. Därutöver höjs ersättningen i mom.
2 a)-f) från 100 till 110 procent.
Semester – gäller endast BEA T och BUI T
•
I § 20 mom. 5, BEA T och § 24 mom. 14, BUI T har ändringar
gjorts avseende möjligheten att spara semesterdagar. Antalet dagar
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som kan sparas minskar från 40 till 30. Ändringen gäller fr.o.m.
2018-01-01.
Sjukdom – gäller samtliga avtal
•
Bestämmelsen om sjukdom har tillförts rätt till förstagångsbesök
hos tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

3. Förslag till beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår Regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende
Bestämmelser för traineejobb T, att lämna protokollsutdrag över beslutet
till de berörd arbetstagarorganisation som begär det.
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23
Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA T) och
Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T) med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 17RK1548
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 249. Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser (BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T) med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 17RK1548

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt BAL T samt
att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer och
AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BAL T - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat
överenskommelse om motsvarande ändringar och tillägg med OFRs förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet, jämte i förbundsområdet ingående organisationer, och
AkademikerAlliansen, och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, som
tidigare har överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet i Bestämmelser
för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T och, i tillämpliga delar,
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T. Ändringarna
gäller från och med den 1 april 2017.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt BAL T samt
att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer och
AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BAL T - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:29 Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T)
Beslutsunderlag - Cirkulär 17 29 Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser (BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T) med
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-29

§ 45.

Cirkulär 17:29 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning,
BAL T med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
samt Ak 17RK1548

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt BAL T samt
att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer och
AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BAL T - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat
överenskommelse om motsvarande ändringar och tillägg med OFRs förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet, jämte i förbundsområdet ingående organisationer, och
AkademikerAlliansen, och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, som
tidigare har överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet i Bestämmelser
för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T och, i tillämpliga delar,
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T. Ändringarna
gäller från och med den 1 april 2017.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt BAL T samt
att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer och
AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BAL T - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:29 Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T)
Beslutsunderlag - Cirkulär 17 29 Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser (BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T) med
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1548
Handläggare: Monica Ranstad,
Datum: 2017-08-22

Regionstyrelsens personalutskott

Cirkulär 17:29 Överenskommelse om ändringar i
Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och
Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt
AkademikerAlliansen
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt BAL T samt
att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer
och AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal
- BAL T - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat
överenskommelse om motsvarande ändringar och tillägg med OFRs
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, jämte i förbundsområdet
ingående organisationer, och AkademikerAlliansen, och till AkademikerAlliansen
anslutna riksorganisationer, som tidigare har överenskommits med Svenska
Kommunalarbetareförbundet i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T och, i tillämpliga delar, Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T. Ändringarna gäller från
och med den 1 april 2017.
Robert Olesen
Ordförande regionstyrelsens
personalutskott
Bilaga:

-

Caroline Palmqvist
HR-direktör

Cirkulär 17:29 Överenskommelse om ändringar i
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser, BEA T, och Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt
AkademikerAlliansen
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BESLUTSUNDERLAG

2017-08-10
Region Kronoberg
HR-avdelningen
Monica Ranstad

Beslutsunderlag till regionstyrelsens
personalutskott
1. Ärenderubrik
Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt
AkademikerAlliansen
2. Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har
träffat överenskommelse om motsvarande ändringar och tillägg med
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, jämte i
förbundsområdet ingående organisationer, och AkademikerAlliansen, och
till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, som tidigare har
överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet i
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T
och, i tillämpliga delar, Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T. Ändringarna gäller från och
med den 1 april 2017.

3. Förslag till beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår Regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt BAL T samt
att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående
organisationer och AkademikerAlliansens respektive riksorganisation
teckna lokalt kollektivavtal - BAL T - i enlighet med det centrala
förhandlingsprotokollet.
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24
Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 –
med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 17RK1549
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 250. Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 17RK1549

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i den överenskommelse som träffats 2017-06-08 om HÖK 16 i lydelse 201704-01.
Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) finns en
gällande HÖK 16 tecknad 2016-12-01. Parterna träffade den 8 juni 2017
överenskommelse om ändringar och tillägg i avtalet innebärande HÖK 16 i lydelse
fr.o.m. 2017-04-01.
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i vissa
protokollsanteckningar. De gäller fr.o.m. 1 april 2017 om inget annat särskilt anges.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i den överenskommelse som träffats 2017-06-08 om HÖK 16 i lydelse 201704-01.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Beslutsunderlag - Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse –HÖK 16 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

Paragrafen är justerad

Page
Page541
1 ofof1899

Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-29

§ 46.

Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse –HÖK
16 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges
Kommuner och Landsting samt Pacta 17RK1549

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i den överenskommelse som träffats 2017-06-08 om HÖK 16 i lydelse 201704-01.
Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) finns en
gällande HÖK 16 tecknad 2016-12-01. Parterna träffade den 8 juni 2017
överenskommelse om ändringar och tillägg i avtalet innebärande HÖK 16 i lydelse
fr.o.m. 2017-04-01.
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i vissa
protokollsanteckningar. De gäller fr.o.m. 1 april 2017 om inget annat särskilt anges.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i den överenskommelse som träffats 2017-06-08 om HÖK 16 i lydelse 201704-01.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Beslutsunderlag - Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse –HÖK 16 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1549
Handläggare: Monica Ranstad,
Datum: 2017-08-22

Regionstyrelsens personalutskott

Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse –HÖK 16 – med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges
Kommuner och Landsting samt Pacta

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna enats om i den överenskommelse som träffats 2017-06-08 om HÖK 16 i
lydelse 2017-04-01.

Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och
Fysioterapeuterna) finns en gällande HÖK 16 tecknad 2016-12-01. Parterna
träffade den 8 juni 2017 överenskommelse om ändringar och tillägg i avtalet
innebärande HÖK 16 i lydelse fr.o.m. 2017-04-01.
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i
vissa protokollsanteckningar. De gäller fr.o.m. 1 april 2017 om inget annat särskilt
anges.
Robert Olesen
Ordförande regionstyrelsens
personalutskott
Bilaga:

Caroline Palmqvist
HR-direktör

-

Beslutsunderlag: Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse –HÖK 16 – med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges
Kommuner och Landsting samt Pacta

-

Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse –HÖK 16 – med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges
Kommuner och Landsting samt Pacta
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BESLUTSUNDERLAG

2017-08-10
Region Kronoberg
HR-avdelningen
Monica Ranstad

Beslutsunderlag till regionstyrelsens
personalutskott
1. Ärenderubrik
Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård
2. Bakgrund
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet
Pacta och OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet
och Fysioterapeuterna) finns en gällande HÖK 16 tecknad 2016-12-01.
Parterna träffade den 8 juni 2017 överenskommelse om ändringar och
tillägg i avtalet innebärande HÖK 16 i lydelse fr.o.m. 2017-04-01.
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB)
samt i vissa protokollsanteckningar. De gäller fr.o.m. 1 april 2017 om inget
annat särskilt anges.
En principöverenskommelse har också träffats om en försäkringslösning i
AGS-KL som ersätter AB § 28 mom.9.
Allmänna bestämmelser, AB, bilaga 2
De ändringar och tillägg som har gjorts i AB motsvarar de som tidigare
överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet
(Kommunal), OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och
OFRs förbundsområde Läkare.
Samtliga ändringar och tillägg inklusive beloppsjusteringar gäller fr.o.m. 1
april 2017 om inget annat särskilt anges.
Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 3
Avvikelser från bestämmelser i §§ 20–24 i AB
Ett tillägg har gjorts i protokollsanteckningen om avvikelse från AB §§
20–24 som förtydligar att en sådan överenskommelse kan innehålla en
reglerad uppsägningstid.
Centrala protokollsanteckningar, bilaga 4
Parterna är överens om att bistå lokala parter i arbetet med att förebygga
ohälsa genom att utarbeta råd och stöd och på andra sätt bidra i arbetet.
Fokus kommer läggas på ansvariga chefers förutsättningar att bedriva
systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande åtgärder.
9d0103bd-e42b-4ea1-9f0123988cf453d5.docx
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Principöverenskommelse om en försäkringslösning i AGS-KL som
ersätter AB § 28 mom. 9
En principöverenskommelse har träffats om att AB § 28 mom. 9
utmönstras ur AB fr.o.m. 1 januari 2018 och ersätts med en
försäkringslösning i AGS-KL. Den nya förmånen från AGS-KL utbetalas
som längst under 180 dagar.

3. Förslag till beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår Regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de
centrala parterna enats om i den överenskommelse som träffats 2017-0608 om HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
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25
Ändringar och tillägg i lokala kollektivavtal enligt
överenskommelse i HÖK T 2017-04-01 17RK1550
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 251. Ändringar och tillägg i lokala kollektivavtal enligt överenskommelse i
HÖK T 2017-04-01 17RK1550

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i HÖK T i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och
AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15.
Parterna träffade den 16 juni 2017 överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2017-04-01
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i vissa
protokollsanteckningar. De gäller från och med 2017-04-01 om inget annat särskilt anges.
En principöverenskommelse har också träffats om en försäkringslösning i AGS-KL som
ersätter AB § 28 mom.9.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i HÖK T i lydelse 2017-04-01.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen,
från S
Beslutsunderlag - Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen,
SKL Pacta

Paragrafen är justerad

Page
Page547
1 ofof1899

Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-29

§ 47.

Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen, från Sveriges
Kommuner och Landsting och Pacta 17RK1550

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i HÖK T i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och
AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15.
Parterna träffade den 16 juni 2017 överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2017-04-01
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i vissa
protokollsanteckningar. De gäller från och med 2017-04-01 om inget annat särskilt anges.
En principöverenskommelse har också träffats om en försäkringslösning i AGS-KL som
ersätter AB § 28 mom.9.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i HÖK T i lydelse 2017-04-01.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen,
från S
Beslutsunderlag - Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen,
SKL Pacta
Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse
om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1550
Handläggare: Monica Ranstad,
Datum: 2017-08-22

Regionstyrelsens personalutskott

Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och
tillägg i tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om
lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med
AkademikerAlliansen, från Sveriges Kommuner och
Landsting och Pacta
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna enats om i HÖK T i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och
AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 200106-15. Parterna träffade den 16 juni 2017 överenskommelse om ändringar och
tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2017-04-01
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i
vissa protokollsanteckningar. De gäller från och med 2017-04-01 om inget annat
särskilt anges.
En principöverenskommelse har också träffats om en försäkringslösning i AGSKL som ersätter AB § 28 mom.9.
Robert Olesen
Ordförande regionstyrelsens
personalutskott
Bilaga:

-

Caroline Palmqvist
HR-direktör

Beslutsunderlag: Cirkulär 17:35 Överenskommelse om

ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen, från
Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta

- Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor - HÖK T med
AkademikerAlliansen, från Sveriges Kommuner och
Landsting och Pacta
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BESLUTSUNDERLAG

2017-08-10
Region Kronoberg
HR-avdelningen
Monica Ranstad

Beslutsunderlag till regionstyrelsens
personalutskott
1. Ärenderubrik
Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK
T med AkademikerAlliansen.
2. Bakgrund
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet
Pacta och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal
ursprungligen tecknat 2001-06-15. Parterna träffade den 16 juni 2017
överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i
lydelse fr.o.m. 2017-04-01
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB)
samt i vissa protokollsanteckningar. De gäller från och med 2017-04-01
om inget annat särskilt anges.
En principöverenskommelse har också träffats om en försäkringslösning i
AGS-KL som ersätter AB § 28 mom.9.
Allmänna bestämmelser, AB, bilaga 2
De ändringar och tillägg som har gjorts i AB motsvarar de som tidigare
överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet
(Kommunal), OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet,
OFRs förbundsområde Läkare och OFRs förbundsområde Hälso- och
sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna). Samtliga ändringar och
tillägg inklusive beloppsjusteringar gäller fr.o.m. 1 april 2017 om inget
annat särskilt anges.
Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 3
Arbetstid
Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa överenskommelse om
avvikelse från AB § 13 mom. 5.
Avvikelser från bestämmelser i §§ 20-24
Ett tillägg har gjorts i protokollsanteckningen om avvikelse från AB § 2024 som förtydligar att en sådan överenskommelse kan innehålla en
reglerad uppsägningstid.
f72b1aee-abc4-4960-ba8d2876d2304bce.docx
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Centrala protokollsanteckningar, bilaga 4
Partsgemensamt arbete om karriärutveckling
Parterna är överens om att gemensamt kartlägga hur förekomsten och
utformningen av lokala modeller för karriärutveckling och specialisering
kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling.
Partsgemensamt arbete om att förebygga ohälsa
Parterna är överens om att bistå lokala parter i arbetet med att förebygga
ohälsa genom att utarbeta råd och stöd och på andra sätt bidra i arbetet.
Fokus kommer att läggas på ansvariga chefers förutsättningar att bedriva
systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande åtgärder.
Principöverenskommelse om en försäkringslösning i AGS-KL som
ersätter AB § 28 mom. 9
En principöverenskommelse har träffats om att AB § 28 mom. 9
utmönstras ur AB fr.o.m. 1 januari 2018 och ersätts med en
försäkringslösning i AGS-KL. Den nya förmånen från AGS-KL utbetalas
som längst under 180 dagar.

3. Förslag till beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår Regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de
centrala parterna enats om i HÖK T i lydelse 2017-04-01.
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26
Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård
och tandvård 17RK865
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 252. Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård 17RK865

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet av reserv-el inom primärvård och
tandvård för redovisning på regionstyrelsens sammanträde den 19 december, samt
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att införa automatstartad
reservkraft fullt inom primärvård och tandvård som kan sättas igång snabbt vid elavbrott.
Ambition att detta ska vara genomfört under innevarande mandatperiod.
Det finns inga lagliga krav på att det ska finnas reservel inom primärvård och
folktandvård. Under senaste elva åren har Region Kronoberg endast registrerat sex
avvikelser orsakade av elavbrott.
Regionstyrelsen anser, mot bakgrund av redovisade antal avvikelser i förhållande till den
kostnad som det innebär att inrätta reserv-el fullt ut inom primärvården och tandvården,
att motionen avslås främst mot bakgrund av de investeringskostnader som uppstår för
Region Kronoberg.
För att besluta om och i vilken omfattning reservel ska finnas inom primärvård och
tandvård föreslås att regionstyrelsen utreder frågan vidare inför senare beslut i ärendet.
Yrkande
Sven Sunesson (C) lämnar följande ändringsyrkande till ordförandeberedningens andra
beslutsats:
att motionen ska anses besvarad.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V) och ersättaren Yngve Filipsson (L).
Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Sven Sunessons (C).
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet av reserv-el inom primärvård och
tandvård för redovisning på regionstyrelsens sammanträde den 19 december, samt
att därmed avslå motionen.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård.

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 17RK865
Handläggare: Agneta Karlsson,
Datum: 2017-08-02

Regionfullmäktige

Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom
primärvård och tandvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet av reserv-el inom primärvård och
tandvård för redovisning på regionstyrelsens sammanträde den 19 december, samt
att därmed avslå motionen.

Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att införa automatstartad
reservkraft fullt inom primärvård och tandvård som kan sättas igång snabbt vid
elavbrott. Ambition att detta ska vara genomfört under innevarande mandatperiod.
Det finns inga lagliga krav på att det ska finnas reservel inom primärvård och
folktandvård. Under senaste elva åren har Region Kronoberg endast registrerat
sex avvikelser som är orsakade av elavbrott.
Regionstyrelsen anser, mot bakgrund av redovisade antal avvikelser i förhållande
till den kostnad som det innebär att inrätta reserv-el fullt ut inom primärvården
och tandvården, att motionen avslås, samt att uppdra åt regionstyrelsen att utreda
behovet av reserv-el inom primärvård och tandvård utifrån dagens behov.
Svar på motion
I Sverige finns inga lagar, förordningar eller riktlinjer som ställer krav på att det ska
finnas reservel inom primärvård och tandvård. Inom Region Kronoberg är det
idag fem vårdcentraler som har reservel, ingen reservel finns inom tandvården.
Enligt regionens avvikelsesystem har det from 2008 t o m 2017-06-26 registrerats
totalt sex elavbrott.
Efter stormen Gudrun 2005 beslöt dåvarande landstingsstyrelsen att det skulle
finnas en vårdcentral i varje kommun med reserv-el. Landstingsstyrelsens beslut
har inte verkställts i den utsträckning som avsågs varför regionfullmäktige föreslås
besluta uppdra åt styrelsen att följa upp det tidigare beslutet och bereda underlag
för slutgiltigt beslut i frågan avseende omfattning av reserv-el inom primärvård och
tandvård utifrån dagens behov.
Utbyggnad av full reserv-el innebär mycket stora investeringskostnader och det
finns sannolikt ett flertal av både anläggningar för Folktandvård som för
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Svar på motion
Diarienr: 17RK865
Handläggare: Agneta Karlsson,
Datum: 2017-08-02

Primärvård där det inte ens är möjligt att installera reservkraft pga. av platsbrist,
miljöskäl eller av det skälet att Region Kronoberg själv inte äger fastigheterna.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Motionens förslag innebär en investering av reserv-el på 51 av 56 enheter inom
primärvård och folktandvård till en preliminär kostnad om ca 51 000 000 Mkr
(1 Mkr per enhet). Investeringskostnaden kan dock variera kraftigt beroende på
olika faktorer såsom storlek på byggnad, fysisk utformning mm.
Till detta kommer årliga driftskostnader på ca 2 000 000 Mkr (40 000 per enhet
och år).
Regionstyrelsen har att förhålla sig till den av regionfullmäktige beslutade
investeringsramen för 2018 med flerårsplan 2019-2020. Inom investeringsramen
sker en prioritering som sedan regionstyrelsen fastställer i den årliga
investeringsplanen.
Regionstyrelsens bedömning är att nyttan av att inför reserv-el fullt ut är låg i
förhållande till den beräknade investeringskostnaden, främst mot bakgrund av
antalet rapporterade avvikelser, men även med hänsyn till Region Kronobergs
ekonomiska läge under kommande budgetplanperiod. Däremot anser
regionstyrelsen att landstingsstyrelsens tidigare beslut i ärendet ska följas upp och
beredas inför senare beslut i regionstyrelsen, samt bedömas i relation till övriga
investeringar i investeringsplan.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård
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Svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar
längre än 67 år 17RK668
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 253. Svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67 år
17RK668

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) föreslår i en motion
- att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer att fortsätta
arbeta efter de har fyllt 67 år.
Idag är pensionsåldern 67 år och det innebär att en anställd har rätt att kvarstå i
tillsvidareanställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år. Därefter kan
medarbetaren erbjudas en visstidsanställning eller bli timavlönad. För dessa typer av
anställningar finns ingen bortre åldersgräns.
I pensionsåldersutredningen som lämnades till socialdepartementet i september 2016,
föreslås, bland annat, att pensionsåldern ska höjas till 69 år.
Inom Region Kronoberg görs redan idag många åtgärder för att få medarbetare att
stanna kvar efter pensionsavgången. I de yrkesgrupper som det råder brist på förs idag
samtal med medarbetarna om de vill fortsätta arbeta och vilken önskan de har på
omfattning och arbetstider. Dessutom har en inbjudan till information/dialog under
september månad skickats ut till alla allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
som är timanställd eller som slutat 2015 eller senare. Syftet är att få fler att börja arbeta
som timanställda.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Motion- Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-29

§ 42.

Svar på motion: Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
17RK668

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Sammanfattning
Suzanne Frank (m) och Roland Gustbée (m) föreslår i en motion
att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer att fortsätta
arbeta efter de har fyllt 67 år.
Idag är pensionsåldern 67 år och det innebär att en anställd har rätt att kvarstå i
tillsvidareanställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år. Därefter kan
medarbetaren erbjudas en visstidsanställning eller bli timavlönad. För dessa typer av
anställningar finns ingen bortre åldersgräns. I pensionsåldersutredningen som lämnades
till socialdepartementet i september 2016, föreslås, bland annat, att pensionsåldern ska
höjas till 69 år.
Inom Region Kronoberg görs redan idag många åtgärder för att få medarbetare att
stanna kvar efter pensionsavgången. I de yrkesgrupper som det råder brist på förs idag
samtal med medarbetarna om de vill fortsätta arbeta och vilken önskan de har på
omfattning och arbetstider. Dessutom har en inbjudan till information/dialog under
september månad skickats ut till alla allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
som är timanställd eller som slutat 2015 eller senare. Syftet är att få fler att börja arbeta
som timanställda.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.




Beslutsunderlag
Förslag till svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Motion- Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
§104 RSAU Tidssättning av motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
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Regionstyrelsen

Svar på motion – Uppmuntra anställda att arbeta kvar
längre än 67

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med
olika insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.

Sammanfattning
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) föreslår i en motion
-

att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer
att fortsätta arbeta efter de har fyllt 67 år.

Idag är pensionsåldern 67 år och det innebär att en anställd har rätt att kvarstå i
tillsvidareanställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år. Därefter kan
medarbetaren erbjudas en visstidsanställning eller bli timavlönad. För dessa typer
av anställningar finns ingen bortre åldersgräns.
I pensionsåldersutredningen som lämnades till socialdepartementet i september
2016, föreslås, bland annat, att pensionsåldern ska höjas till 69 år.
Inom Region Kronoberg görs redan idag många åtgärder för att få medarbetare att
stanna kvar efter pensionsavgången. I de yrkesgrupper som det råder brist på förs
idag samtal med medarbetarna om de vill fortsätta arbeta och vilken önskan de har
på omfattning och arbetstider. Dessutom har en inbjudan till information/dialog
under september månad skickats ut till alla allmänsjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor som är timanställd eller som slutat 2015 eller senare. Syftet
är att få fler att börja arbeta som timanställda.
Svar på motion
Nuvarande regelverk för pensionsavgång och förslag till förändring
Allmän pension kan lyftas från 61 års ålder och uttag kan göras på 25, 50, 75 eller
100 %. Intjänad pensionsrätt får tas ut från 61 års ålder, men vid uttag före 65 år
livsvarigt eller temporärt kan man inte återgå i tjänst.
Enligt LAS § 32 a har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till utgången
av den månad då han/hon fyller 67 år. Då upphör tillsvidareanställningen.
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Arbetsgivaren kan därefter fortsätta ha personen anställd på en visstidsanställning,
så länge båda parterna är överens om detta.
Pensionsåldersutredningens förslag som lämnades till socialdepartementet i
september 2016 innehåller en mängd förslag för att få anställda att arbeta längre.
Bland annat föreslår de att den så kallade LAS-åldern höjs från 67 till 69 år samt
att kravet på saklig grund för uppsägning upphör efter 69 år. Den tidigaste
uttagsåldern för den allmänna pensionen höjs från 61 till 62 år. Samtidigt höjs
åldern för uttag av tjänstepensionen från 55 till 62 år. I samband med detta
föreslås att anpassningar görs i social- och arbetslöshetsförsäkringar. Om
riksdagen fattar ett beslut under 2017 bedömer parterna på arbetsmarknaden att
ett genomförande är möjligt från år 2020.
Antalet äldre medarbetare
Vid en kartläggning av antalet medarbetare i Region Kronoberg som är 65 år och
äldre den sista mars 2017 konstateras följande. I Region Kronoberg finns 172
tillsvidareanställda medarbetare som är mellan 65-67 år. Av dessa är 5
distriktsläkare, 16 överläkare, 13 specialistsjuksköterskor och 18
allmänsjuksköterskor.
Det finns 27 medarbetare som är visstidsanställda som är 67 år eller äldre. Av
dessa är tre distriktsläkare, nio överläkare och fyra specialistsjuksköterskor.
Dessutom finns 225 personer, 67 år eller äldre, som är timavlönade. Bland dessa
timavlönade finns bland annat 10 distriktsläkare, 4 specialistläkare, 23 överläkare,
46 specialistsjuksköterskor och 38 allmänsjuksköterskor. Under januari till mars
2017 var följande kategorier i aktivt arbete en eller flera gånger, 9 distriktsläkare, 3
specialistläkare, 21 överläkare, 42 specialistsjuksköterskor och 34
allmänsjuksköterskor.
För samtliga som avgick med pension 2016 i Region Kronoberg var
pensionsmedelåldern 64,5 år.
Åtgärder som genomförs idag i Region Kronoberg för att få fler att arbeta
längre
Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för Region Kronoberg. Regionen
arbetar med kompetensförsörjning utifrån modellen: Attrahera – Rekrytera –
Introducera- Utveckla/behålla – Avsluta. Att behålla medarbetare med
efterfrågad kompetens och att tillvarata kompetens hos äldre medarbetare är
viktiga delar i detta arbete. Frågan om att arbeta kvar längre tas redan idag upp
med medarbetare i de yrkeskategorier som det råder brist på. Frågan diskuteras
dels vid de återkommande årliga medarbetarsamtalen samt inför pensionsavgång.
Diskussion förs om medarbetarens önskan på omfattning på arbetsinsatsen och
individanpassade schema som passar både medarbetare och verksamhet.
I Region Kronobergs ”Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan” visas
en rad nyckeltal avseende antal tillsvidareanställda, åldersstruktur, kommande
pensionsavgångar och personalomsättning, dels på totalnivå för Region
Kronoberg i sin helhet, dels per personalgrupp och yrkeskategori. I
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handlingsplanen redovisas övergripande åtgärder för samtliga personalgrupper,
där bland annat en åtgärd är insatser för att få medarbetare att stanna kvar efter
pensionsåldern. Dels redovisas insatser för prioriterade grupper som läkare och
sjuksköterskor. För läkare och sjuksköterskor är bland annat en insats att skapa
rutin för dialog i god tid innan en eventuell pensionering för att få medarbetare att
stanna kvar längre i yrket på deltid, timavlönad eller som mentorer eller
handledare. För sjuksköterskor redovisas som ytterligare en insats att undersöka
möjligheten att införa seniora mentorer åt nyutbildade sjuksköterskor genom att
tillvarata pensionerade medarbetare som går utöver ordinarie bemanning, som ett
komplement till det som redan finns i det kliniska utvecklingsprogrammet.
Rekryteringsprognosen och handlingsplanerna kommer att revideras årligen.
En inbjudan till information/dialogträff har gått ut till alla allmänsjuksköterskor
och specialistsjuksköterskor som är timanställda via rekryterings- och
bemanningsenheten samt alla sjuksköterskor som slutat 2015 eller senare, totalt
150 personer. Syftet med träffen är att få fler sjuksköterskor att börja arbeta som
timanställda. Träffar kommer att ske både i Växjö och i Ljungby. Längre fram i
höst kommer träffar att anordnas för undersköterskor och skötare.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
En mängd åtgärder görs idag för att få medarbetare i bristyrken att arbeta efter
pensionsavgång. Detta medför att kostnader för bland annat övertid och
hyrpersonal kan minska.

Robert Olesen
Ordförande regionstyrelsens
personalutskott

Bilaga:

Caroline Gabrielsson Palmqvist
HR-direktör

Motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67

Sida 3 av 3

Page 566 of 899

Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67

Det finns ingen bestämd pensionsålder i Sverige. Alla arbetstagare har möjlighet att i samråd med sin
arbetsgivare gå i ålderspension från 61 års ålder och fram till dess de fyller 67. Den som själv vill, och
kommer överens med sin arbetsgivare om det, kan arbeta kvar längre.
Den rödgröna regeringen har meddelat att man vill höja åldern för tidigast möjliga tid att gå i pension
ett eller två år under innevarande mandatperiod. Rätten att ha kvar sin anställning är tänkt att höjas i
motsvarande mån. Därefter ska spannet för pensionsåldern höjas i takt med att medellivslängden
ökar.
I Danmark beslöt folketinget 2006 att pensionsåldern ska höjas till 67 år (från 2022) och att den ska
följa den förväntade genomsnittlivslängden (från 2030). Nu visar det sig att medellivslängden ökar
snabbare än vad man tidigare har trott och pensionsåldern hänger inte med. Det kan komma att
kosta samhället miljarder, enligt en analys som den danska arbetsgivarorganisationen, DA, nyligen
publicerade. DA menar att pensionsåldern bör höjas till 72 år från 2040.
I Finland och Norge är pensionsåldern flexibel mellan 63 och 68, respektive mellan 62 och 75 år.
En av Region Kronobergs större framtidsutmaningar är att säkra kompetensförsörjningen. Det finns
därför goda skäl att uppmuntra anställda att jobba kvar längre.
Vi föreslår därför

- att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer att fortsätta arbeta efter
de har fyllt 67 år.

Suzanne Frank (m)

Roland Gustbée (m)
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§ 254. Remissyttrande – Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i
välfärden (SOU 2017:38) 17RK1135

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Regeringen tillsatte i mars 2015 en utredning för att utreda förutsättningarna för och
föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras.
Utredningen redovisade huvuddelen av sina uppdrag i delbetänkandet Ordning och reda
i välfärden (SOU 2016:78) i november 2016. Regionstyrelsen antog § 38/ 2017 ett
remissyttrande över delbetänkandet.
I slutbetänkandet redovisas de återstående frågorna. Dessa rör utformning av bättre
kvalitetskrav och system för uppföljning för välfärdstjänster, hur Inspektionen för vård
och omsorgs register kan förbättras samt vissa statistikfrågor.
Regionstyrelsen föreslås lämna följande synpunkter på remissen:
- Region Kronoberg ser att det finns ett behov av att begränsa vinster i välfärden. Ingen
vinst ska kunna tas ut på bekostnad av kvalitet och patientsäkerhet, utan skattemedel
som är avsedda för den gemensamma välfärden ska användas där. Obegränsade
vinstuttag riskerar att påverka förtroende, kvalitet och styrning av välfärden negativt.
- Region Kronoberg delar utredningens uppfattning att en vinstbegränsning inte kan
ersättas av utökade kvalitetskrav. Regionen betonar särskilt att den omfattande
uppföljningen som detaljerade kvalitetskrav skulle innebära, skulle medföra en stor
administrativ börda för verksamheterna.
- Utredningen bör kompletteras med förtydligande av hur vinst kan begränsas för
hyrpersonalbolag som har offentlig sektor som kund.
- Region Kronoberg har tidigare erfarenhet av problem vid medicinsk granskning av
privatdrivna vårdcentraler och ser därför positivt på införande av sekretessbrytande
bestämmelser för tillsyn och uppföljning.
- Lagstiftning behöver tas fram som möjliggör att journalgranskning hos privata utförare
kan genomföras digitalt. Digital granskning är en förutsättning både för att fullständig
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uppföljning ska kunna göras och för att uppföljning ska kunna göras på ett likvärdigt sätt
för både offentliga och privata utförare.
- Det är svårt att ta fram kvalitetsparametrar och kravställningar vid upphandling. Region
Kronoberg ser därför positivt på att Upphandlingsmyndigheten ges utökade resurser för
att vara ett stöd i detta.
Yttrande
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) meddelar att de inte
deltar i beslutet utan återkommer med eget yrkande till regionstyrelsens behandling av
ärendet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017





Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Remissyttrande - Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU
2917:38)
Remissyttrande - Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)
Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38), remissbrev
Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38), remissutgåva

Paragrafen är justerad
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Missiv remissyttrande
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Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-08-18

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Välfärdsutredningens slutbetänkande
Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Regeringen tillsatte i mars 2015 en utredning för att utreda förutsättningarna för
och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör
regleras. Utredningen redovisade huvuddelen av sina uppdrag i delbetänkandet
Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) i november 2016. Regionstyrelsen
antog § 38/ 2017 ett remissyttrande över delbetänkandet.
I slutbetänkandet redovisas de återstående frågorna. Dessa rör utformning av
bättre kvalitetskrav och system för uppföljning för välfärdstjänster, hur
Inspektionen för vård och omsorgs register kan förbättras samt vissa
statistikfrågor.
Regionstyrelsen föreslås lämna följande synpunkter på remissen:


Region Kronoberg ser att det finns ett behov av att begränsa vinster i
välfärden. Ingen vinst ska kunna tas ut på bekostnad av kvalitet och
patientsäkerhet, utan skattemedel som är avsedda för den gemensamma
välfärden ska användas där. Obegränsade vinstuttag riskerar att påverka
förtroende, kvalitet och styrning av välfärden negativt.



Region Kronoberg delar utredningens uppfattning att en vinstbegränsning
inte kan ersättas av utökade kvalitetskrav. Regionen betonar särskilt att den
omfattande uppföljningen som detaljerade kvalitetskrav skulle innebära, skulle
medföra en stor administrativ börda för verksamheterna.



Utredningen bör kompletteras med förtydligande av hur vinst kan begränsas
för hyrpersonalbolag som har offentlig sektor som kund.
Sida 1 av 2
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Region Kronoberg har tidigare erfarenhet av problem vid medicinsk
granskning av privatdrivna vårdcentraler och ser därför positivt på införande
av sekretessbrytande bestämmelser för tillsyn och uppföljning.



Lagstiftning behöver tas fram som möjliggör att journalgranskning hos privata
utförare kan genomföras digitalt. Digital granskning är en förutsättning för att
uppföljning ska kunna göras fullständigt och på ett likvärdigt sätt för både
offentliga och privata utförare.



Det är svårt att ta fram kvalitetsparametrar och kravställningar vid
upphandling. Region Kronoberg ser därför positivt på att
Upphandlingsmyndigheten ges utökade resurser för att vara ett stöd i detta.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remiss – Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden
(SOU 2017:38)
Remissyttrande över Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i
välfärden (SOU 2017:38)
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Finansdepartementet
fi.registrator@regeringskansliet.se
fi.ordning.och.reda@regeringskansliet.se

Remissyttrande – Välfärdsutredningens slutbetänkande
Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) dnr Fi2017/02150/K

Synpunkter
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg har tidigare avgett synpunkter över förslag i utredningen samt
redogjort för köpt verksamhet och vårdval i regionen i remissyttrande över
delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).
Region Kronoberg lämnar följande synpunkter på slutbetänkandet:


Region Kronoberg ser att det finns ett behov av att begränsa vinster i
välfärden. Ingen vinst ska kunna tas ut på bekostnad av kvalitet och
patientsäkerhet, utan skattemedel som är avsedda för den gemensamma
välfärden ska användas där. Obegränsade vinstuttag riskerar att påverka
förtroende, kvalitet och styrning av välfärden negativt.



Region Kronoberg delar utredningens uppfattning att en vinstbegränsning
inte kan ersättas av utökade kvalitetskrav. Regionen betonar särskilt att den
omfattande uppföljningen som detaljerade kvalitetskrav skulle innebära, skulle
medföra en stor administrativ börda för verksamheterna.



Utredningen bör kompletteras med förtydligande av hur vinst kan begränsas
för hyrpersonalbolag som har offentlig sektor som kund.



Region Kronoberg har tidigare erfarenhet av problem vid medicinsk
granskning av privatdrivna vårdcentraler och ser därför positivt på införande
av sekretessbrytande bestämmelser för tillsyn och uppföljning.



Lagstiftning behöver tas fram som möjliggör att journalgranskning hos privata
utförare kan genomföras digitalt. Digital granskning är en förutsättning för att
uppföljning ska kunna göras fullständigt och på ett likvärdigt sätt för både
offentliga och privata utförare.



Det är svårt att ta fram kvalitetsparametrar och kravställningar vid
upphandling. Region Kronoberg ser därför positivt på att
Upphandlingsmyndigheten ges utökade resurser för att vara ett stöd i detta.
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Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Kvalitet i välfärden
– bättre upphandling och uppföljning

Betänkande av Välfärdsutredningen
Stockholm 2017

SOU 2017:38
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Till statsrådet Ardalan Shekarabi

Regeringen beslutade vid regeringssammanträdet den 5 mars 2015
att uppdra åt en särskild utredare att föreslå ett nytt regelverk för
offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster.
Tidigare kommunalrådet Ilmar Reepalu utsågs samma dag till
utredare.
Den 19 maj 2015 utsågs departementssekreteraren Niklas Ridoff
och rättsakkunnige Sara Westerlund från Finansdepartementet
till sakkunniga i utredningen. Till experter förordnades vidare
ämnesrådet Anna Barklund, Utbildningsdepartementet, kanslirådet
Thomas Edling, Justitiedepartementet, kanslirådet Maria Wiberg,
Utrikesdepartementet, kanslirådet Anna Gralberg, Socialdepartementet, kanslirådet Sara S Johansson, Socialdepartementet, kanslirådet Johan Ndure, Finansdepartementet, kanslirådet Emma Regnér,
Finansdepartementet, kanslirådet Per Hollander, Näringsdepartementet, kanslirådet Eva Ljungbert, Näringsdepartementet, ämnessakkunnige Daniel Wohlgemuth, Kulturdepartementet, chefsstrategen
Thord Redman, Inspektionen för vård och omsorg, utredaren
Eva Hagbjer, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, enhetschefen
Martin Sparr, Socialstyrelsen, avdelningsjuristen Johan Kylenfelt,
Statens skolinspektion, sakkunnige Björn Larsson, Konkurrensverket, sakkunnige Elisabeth Åkrantz, numera Upphandlingsmyndigheten och handläggaren Lena Svensson, Sveriges Kommuner och
Landsting.
Den 10 augusti 2015 förordnades enhetschefen Gunnar Persson,
Statens skolinspektion, till expert i utredningen. Den 17 september
2015 entledigades Niklas Ridoff. Samma dag förordnades kanslirådet
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att vara sakkunnig. Den 3 maj 2016 entledigades Per Hollander och
samma dag förordnades kanslirådet Lena Ljungberg, Näringsdepartementet, till expert. Den 15 augusti 2016 entledigades Elisabeth Åkrantz
och samma dag förordnades sakkunnige Therese Hellman, Upphandlingsmyndigheten, som expert.
Den 6 januari 2017 entledigades Thomas Edling, Björn Larsson,
Lena Ljungberg, Eva Ljungbert, Thord Redman, Emma Regnér,
Annica Runsten, Martin Sparr, Sara Westerlund och Maria Wiberg.
Samma dag förordnades departementssekreteraren Jonathan Larkeus,
Finansdepartementet, som sakkunnig i utredningen samt undervisningsrådet Henrik Bengtsson, Statens skolverk, departementssekreteraren Elisabeth Fahlin, Finansdepartementet, handläggaren Martin
Jansson, Socialstyrelsen, biträdande avdelningschefen Stefan Jönsson,
Konkurrensverket, numera utvecklingsstrategen Tove Gemzell,
Inspektionen för vård och omsorg, och departementssekreteraren
Kristina Lundström, Utbildningsdepartementet, som experter i utredningen.
Den 10 januari 2017 entledigades Anna Gralberg och Sara S
Johansson. Samma dag förordades kanslirådet Anna Brooks och
departementssekretaren Alica Selmanovic, båda Socialdepartementet,
och handläggaren Mats Wagndal, Statistiska centralbyrån, till experter.
Utredningen har också haft två referensgrupper, en för utbildningsområdet och en för vård- och omsorgsområdet, knutna till
arbetet. Expertgruppen och referensgrupperna har bidragit med
värdefulla synpunkter på förslag och överväganden i betänkandet.
Den särskilde utredaren svarar dock enligt kommittéförordningen
(1998:1474) själv för det slutgiltiga innehållet i betänkandet.
Som huvudsekreterare i utredningen anställdes departementsrådet Johan Höök den 5 mars 2015. Som sekreterare har vidare
anställts jur.kand. Elin Sundberg från den 13 april 2015, kammarrättsassessorn Marianne Bergqvist från den 21 april 2015, utredaren
Johan Lantto från den 2 augusti 2015 och revisionsdirektören
Frida Widmalm från den 1 september 2015. Frida Widmalm entledigades den 20 juni 2016. Departementssekreteraren Lina Lundblad
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Att definiera och mäta kvalitet i välfärden är komplicerat
Det är svårt att definiera alla aspekter av kvalitet i välfärden. Till
skillnad från mer tekniska verksamheter som t.ex. byggnation och
sophämtning, där det viktiga framför allt är vad som görs, är det avgörande inom vård, skola och omsorg hur det görs. Tillförlitliga
kvalitetsmätningar inom dessa sektorer blir därför svårare att genomföra och det är inte en enkel sak att formulera tydliga kvalitetskrav
eller följa upp verksamheternas kvalitet. Välfärdstjänsterna kännetecknas också av att de ofta kräver individuell anpassning. Forskningen har visat att marknadsstyrning genom privata utförare passar
bäst för tjänster som är enkla, lätta att specificera och mäta och
som inte kräver särskilda investeringar. För välfärdstjänster har det
däremot visat sig komplicerat att skriva kontrakt som upprätthåller
och utvecklar kvaliteten.
Det finns i dag också stora brister vad gäller register och annan
information som är nödvändigt för att utveckla statistik och andra
kunskapsunderlag i välfärden.

Utgångspunkter för utvecklade kvalitetskrav
Det är viktigt att inte underskatta svårigheterna med att formulera
tydliga och klara kvalitetskrav. Utredningen anser dock att det finns
vissa utgångspunkter som bör vara vägledande för att utveckla
kvaliteten i välfärden.
 Välfärden behöver bli mer personcentrerad. Huvudmän och andra
aktörer måste bli bättre på att samverka runt individen för att
kvaliteten inom välfärden ska förbättras.
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 Jämlikhet är ett centralt värde i välfärden och en viktig aspekt av
kvalitet.
 Medarbetare med rätt kompetens är välfärdens viktigaste resurs
och en förutsättning för en välfärd av god kvalitet.
 När verksamhet överlämnas till privata utförare har kommuner
och landsting kvar sitt ansvar som huvudmän för hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Det går inte att enbart förlita sig
på brukarens val för att uppnå en god kvalitet. Att utforma bra
och tydliga krav och ha en fungerande uppföljning är centralt för
huvudmännen. Insyn måste säkerställas även hos privata utförare.
 Staten har ett övergripande ansvar för välfärden genom sin roll
som tillstånds- och tillsynsmyndighet. Tillsynen måste fungera
väl. Detta är av avgörande betydelse för att kontrollera att verksamheten uppfyller de lagstadgade kvalitetskraven. Staten har
också en viktig roll i att bidra med kunskap genom exempelvis
nationella riktlinjer.

Vinstbegränsning är viktigt ur kvalitetsynvinkel
Det är enligt utredningens mening inte möjligt att ersätta en vinstbegränsning med utökade kvalitetskrav. Sådana krav riskerar att bli
allt för detaljerade och medför en stor administrativ börda på professionen. Genom införande av vinstbegränsning finns förutsättningar för en mer tillitsbaserad styrning eftersom man då vet att
pengarna används i verksamheten. En vinstreglering kan också i sig
bidra till en bättre kvalitet genom att mer resurser finns tillgängliga
för en bättre vård, skola och omsorg.

Förbättrad tillsyn och uppföljning
Generellt bedömer utredningen att tillsynsmyndigheterna har de
rättsliga befogenheter som krävs för att utföra en bra tillsyn. Vad
gäller Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn anser utredningen
att kravet på frekvenstillsyn ska avskaffas i syfte att möjliggöra mer
risk- och väsentlighetsbaserad tillsyn.
Bestämmelser om tystnadsplikt hos privata vårdgivare och enskilda verksamheter inom socialtjänsten begränsar i dag landstings
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och kommuners möjlighet att följa upp privata utförares verksamhet.
Utredningen föreslår bestämmelser om undantag från tystnadsplikten för att personuppgifter ska kunna lämnas till den offentliga
huvudmannen för bl.a. uppföljning och utvärdering.
Vårdgivar- och omsorgsregistren hos Inspektionen för vård och
omsorg är i dag inte kompletta. För att öka förutsättningarna att
åstadkomma bättre register ska kommuner och landsting vara skyldiga att anmäla ändringar i befintlig kommunal verksamhet enligt
socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade, liksom om verksamheten läggs ned.
Inspektionen för vård och omsorg ska kunna förelägga en vårdgivare vid vite att anmäla en ny eller ändrad verksamhet. Nuvarande
straffbestämmelse om utdömande av böter avskaffas då denna påföljd inte visat sig vara effektiv.
För att förbättra möjligheten att följa insatser inom socialtjänsten
bör Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ges i uppdrag att
kartlägga behovet av data inom socialtjänsten och vilka brister som
enkelt kan åtgärdas genom exempelvis bättre samverkan.
Statskontoret bör ges i uppdrag att följa upp huvudmännens
uppföljning och kontroll av privata utförare i välfärden.
Vid kvalitetsmätningar och uppföljningar bör även faktorer som
samverkan och hur väl insatserna hållits ihop runt de enskilda personerna utvärderas. De kvalitetsmätningar och uppföljningar som
görs inom välfärden bör i större utsträckning avspegla och följa upp
jämlikhet och fördelning.
Det pågående arbetet med progressionsmått på skolområdet bör
fortsätta. Ett arbete med att ta fram progressionsmått inom socialtjänsten bör övervägas.

Bättre förutsättningar att följa offentliga medel
En förutsättning för att det ska vara möjligt att kunna följa hur
offentliga medel används är att det finns tydliga definitioner av begreppet enhet. E-hälsomyndigheten bör ges i uppdrag att, i samverkan med berörda myndigheter, ta fram sådana definitioner. När
enhetsdefinitioner har tagits fram bör förutsättningarna för redovisning på enhetsnivå utredas. I detta sammanhang bör även utredas behovet av ett verksamhetsregister på enhetsnivå.
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Idéburna aktörers roll behöver förtydligas och lyftas fram
Idéburna aktörer som drivs utan vinstintresse fyller en viktig roll i
välfärden. För att göra deras roll tydligare bör Statens skolverk och
Socialstyrelsen presentera sin statistik uppdelad så att idéburna aktörer redovisas särskilt. Statistiska centralbyrån behöver kvalitetssäkra
den befintliga statistiken. Utredningen anser att det bör övervägas
om idéburna aktörer ska kunna ges undantag från olika regelverk.
För att undantag ska vara möjliga krävs dock en rättssäker definition
av vilka aktörer som ska omfattas. En utredning bör tillsättas för
att analysera förutsättningarna för detta.

Att göra upphandlingar och använda valfrihetsystem
ställer krav
När verksamhet bedrivs i egen regi kan kommuner och landsting
direkt styra verksamheten genom att formulera mål och bestämma
hur dessa ska uppnås. När verksamhet överlåts på privata utförare är
styrmedlen annorlunda och mer indirekta eftersom mål och andra
politiska viljeyttringar måste omformuleras till krav och villkor i
avtal.
Att formulera bra krav i upphandlingar och valfrihetssystem är
komplicerat och ställer höga krav. Många kommuner har begränsade resurser för detta viktiga arbete. Upphandlingsmyndigheten
bör får ökade resurser för att stödja kommuner och landsting med
bl.a. vägledningar. Lagen (2008:962) om valfrihetsystem har fördelar genom att ett förfarande enligt lagen ger större utrymme för
kontinuitet än vid upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Samtidigt finns nackdelar med valfrihetssystem
genom att det finns risk för fragmentisering och en stor mängd utförare, vilket försvårar möjligheten till samordning, uppföljning och
goda val för brukarna. Kommuner och landsting bör i varje enskilt
fall noga överväga om fördelarna med konkurrensutsättning överväger nackdelarna.
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Sammanhållna insatser för individen
Det är viktigt att sträva efter mer sammanhållna insatser för individen. Vid överväganden inför en eventuell konkurrensutsättning bör
konsekvenserna för den enskilda individen och möjligheten att
hålla ihop individens insatser beaktas.
Berörda myndigheter bör identifiera och utveckla modeller för
arbetssätt som kan stödja och utveckla en mer personcentrerad välfärd med en god samverkan över olika huvudmanna- och specialiseringsgränser. Arbetet med förbättrad samverkan mellan huvudmän
och verksamheter inom ramen för bl.a. regionala stödstrukturer bör
intensifieras. De goda exempel som finns för samverkan, t.ex. genom
en gemensam nämnd för hälso- och sjukvård och socialtjänst, bör
spridas.
I regeringens arbete med e-förvaltning bör arbetet med ändamålsenliga regleringar och it-system som stödjer professionernas
arbete runt enskilda individer inom välfärden prioriteras.

Stärkt jämlikhet
När konkurrens- och ersättningssystem utformas bör jämlikhetsoch fördelningsaspekter beaktas. Offentligt finansierad hälso- och
sjukvård som utförs av en privat aktör bör bedrivas i en separat juridisk person för att det ska vara möjligt att kontrollera att människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till
lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
dels att 23 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 23 f §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

23 §1
En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för
vård och omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet med personlig
assistans som avses i 9 § 2 eller verksamhet som avses i 9 § 6–10.
Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får
meddelas endast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt visar sig lämplig att bedriva
sådan verksamhet. I fråga om en juridisk person ska lämplighetsprövningen även avse
1. den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande
över verksamheten,
2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av
eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen, som är grundad på andelsrätt
eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.
1

Senaste lydelsen 2012:961.
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Kommun och landsting som
ska bedriva verksamhet som avses i första stycket ska anmäla
denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan
verksamheten påbörjas.

Kommun och landsting som
ska bedriva verksamhet som avses i första stycket ska anmäla
denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan
verksamheten påbörjas. Om en
verksamhet helt eller till väsentlig
del förändras eller flyttas ska anmälan ske inom en månad efter
genomförandet. Om verksamheten
läggs ned ska detta anmälas snarast.
Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans
enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har anställt någon för sådan personlig assistans,
ska göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg innan
assistenten påbörjar sitt arbete.
23 f §
Den som yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet ska lämna
ut personuppgifter till den nämnd
som beslutat om en insats som
enligt 17 § genomförs i verksamheten. Uppgifter som ska lämnas
ut är sådana som nämnden behöver för kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
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1.2

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)
dels att 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 7 §, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
1 §2
Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och
omsorg yrkesmässigt bedriva
1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap.,
2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses
i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket,
3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård
under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs, eller
5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå
familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.
Kommun och landsting som
Kommun och landsting som
driver verksamhet som avses i driver verksamhet som avses i
första stycket 1–4 ska anmäla första stycket 1–4 ska anmäla
denna verksamhet till Inspektio- denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan nen för vård och omsorg innan
verksamheten påbörjas.
verksamheten påbörjas. Om en
verksamhet helt eller till väsentlig
del förändras eller flyttas ska anmälan ske inom en månad efter
genomförandet. Om verksamheten
läggs ned ska detta anmälas snarast.
2

Senaste lydelse 2017:210.

21

Page 602 of 899

Författningsförslag

SOU 2017:38

7§
Den som yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet ska lämna
ut personuppgifter till den socialnämnd som beslutat om en insats
som enligt 2 kap. 5 § genomförs i
verksamheten. Uppgifter som ska
lämnas ut är sådana som socialnämnden behöver för kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

22

Page 603 of 899

SOU 2017:38

1.3

Författningsförslag

Förslag till
lag om ändring i patientsäkerhetslagen
(2010:659)

Härigenom föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659)
dels att 10 kap. 1 § ska upphöra att gälla,
dels att 7 kap. 24 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 15 a §, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
6 kap.
15 a §
Utöver vad som följer av 15 §
är hälso- och sjukvårdspersonalen
inom den enskilda hälso- och
sjukvården skyldig att lämna ut
sådana personuppgifter som den
offentliga huvudman som ansvarar för hälso- och sjukvården
enligt hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) behöver för
1. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten
i verksamheten,
2. administration, planering,
uppföljning och utvärdering av
verksamheten, eller
3. att framställa statistik om
hälso- och sjukvården.

7 kap.
24 §3
Om Inspektionen för vård och omsorg finner att en vårdgivare,
eller enhet som avses i 7 §, inte fullgör sina skyldigheter enligt
3 kap. och om det finns skäl att befara att underlåtenheten medför
3

Senaste lydelse 2012:957.
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fara för patientsäkerheten eller säkerheten för andra, ska inspektionen
förelägga vårdgivaren eller enheten att fullgöra sina skyldigheter
om det inte är uppenbart obehövligt. Ett beslut om föreläggande
får förenas med vite. Detta gäller även verksamhet som avses i 2 §
om verksamheten medför fara för patientsäkerheten.
Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den som
inte fullgjort sin skyldighet enligt
2 kap. 1 och 2 §§ att anmäla verksamheten. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
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2

Utredningens uppdrag
och arbete

2.1

Direktiven

Regeringen beslutade vid regeringssammanträdet den 5 mars 2015
att tillkalla en särskild utredare för att utreda förutsättningarna för
och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Samma dag utsågs f.d. kommunalrådet
Ilmar Reepalu till särskild utredare. Syftet med utredningen är enligt direktiven att säkerställa dels att offentliga medel används till
just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt att de
kommer brukarna till godo, dels att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått. Utredningen
ska föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster
kan utformas så att den säkrar likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effektivitet, behovsstyrning och öppenhet. De nya reglerna
ska omfatta verksamhet inom skolväsendet och äldreomsorgen samt
sådan hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Vidare ska hem för vård eller boende (HVB) och
all verksamhet inom socialtjänsten som bedrivs i privat regi omfattas, även sådan verksamhet som en kommun eller ett landsting
genom avtal har lämnat över till en enskild aktör att utföra, liksom
all verksamhet som är kopplad till insatser enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vad gäller personlig assistans som bedrivs i privat regi inkluderas sådan assistans som
bedrivs med stöd av assistansersättning. De regler som tas fram ska
beakta den enskilda brukarens behov, självbestämmande och rättigheter.
Utredningen ska också enligt direktiven utreda hur aktörer utan
vinstintresse ska kunna utvecklas och få en mer framskjuten roll som
utförare inom välfärden. Det finns behov av att hitta ytterligare
25
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former för hur det offentliga kan samverka med idéburna aktörer,
t.ex. genom att utveckla möjligheterna för det offentliga och icke
vinstdrivande aktörer att ingå partnerskap.
I ett delbetänkande skulle utredningen analysera och redovisa
möjligheterna att använda tillståndssystem eller andra alternativ till
upphandling när privata aktörer ska anförtros att utföra välfärdstjänster, utreda vilka välfärdstjänster sådana alternativa system är
lämpliga för och föreslå hur dessa system bör utformas. Utredningen
skulle också klarlägga hur valfrihetssystem enligt lagen (2008:962)
om valfrihetssystem, LOV, bör klassificeras rättsligt och bedöma
om det finns behov av justeringar av LOV utifrån den rättsliga
klassificeringen. Vidare skulle utredningen föreslå hur regleringen
skulle ändras så att landstingen inte skulle vara skyldiga att ha vårdvalsystem i primärvården.
I ett tilläggsdirektiv till utredningen den 5 november 2015 beslöt regeringen att återkalla utredningens uppdrag att föreslå ett avskaffande av det obligatoriska kravet på vårdval i primärvården.
Utredningen fick också ett vidgat uppdrag. Utredningen ska utreda
behov av tillståndsplikt gällande t.ex. boendestöd och avlösarservice
och vad som ingår i begreppet hemtjänst. Vidare ska utredningen
vidareutveckla Ägarprövningsutredningens förslag om krav på ekonomisk långsiktighet, insikt, erfarenhet och lämplighet genom att
förtydliga dessa begrepp och föreslå de ändringar av Ägarprövningsutredningens författningsförslag som utredaren anser är nödvändiga. Utredningen ska även bedöma om en motsvarande prövning i
någon form bör göras av anställda i offentlig verksamhet som befinner sig i ledande ställning.
Vidare ska utredningen analysera och utvärdera för- och nackdelar med att redovisa ekonomisk information för välfärdstjänster
på enhetsnivå, och endast föreslå bestämmelser om sådan redovisning om fördelarna bedöms väga över. Om utredningens bedömning är att redovisning på enhetsnivå är att rekommendera ska utredaren även överväga om det är möjligt och lämpligt att en sådan
redovisning även omfattar verksamhet i offentlig regi, och i så fall
presentera förslag på hur motsvarande krav för verksamhet i offentlig
regi ska utformas. Utredaren ska beakta de särskilda förutsättningar
som gäller för verksamhet i offentlig regi.
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Utredaren ska vidare analysera hur olika kvalitetsmått kan användas på ett strategiskt sätt vid exempelvis upphandling av välfärdstjänster och uppföljning av utförda välfärdstjänster.
I syfte att skapa bättre förutsättningar för tillsyn ska utredaren
analysera vilka möjligheter som finns att förbättra de register som
Inspektionen för vård och omsorg för över verksamhet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt efterlevnaden av anmälningsplikten för sådan verksamhet.
Som ett tillägg till uppdraget om tillstånds- och auktorisationssystem och andra alternativ till upphandling fick utredaren också i
uppdrag att, inom ramen för utredningens bedömning av hur valfrihetssystem enligt LOV bör klassificeras rättsligt, utreda behovet av
utökade möjligheter att utesluta utförare i valfrihetssystemen. Utredaren ska även föreslå de ändringar i LOV som i övrigt bedöms vara
motiverade och möjliga med hänsyn till den rättsliga klassificeringen.
Utredaren ska föreslå de författningsändringar som utredaren utifrån sitt uppdrag anser vara befogade.
Utredningen redovisade i sitt betänkande Ordning och reda i
välfärden (SOU 2016:78) förslag avseende huvudelen av de uppdrag
som ingick i direktiven. I detta betänkande redovisar utredningen de
frågor som återstår i direktiven. Det rör hur bättre kvalitetskrav
och system för uppföljning kan utformas för välfärdstjänster. Vidare rör det hur Inspektionen för vård och omsorgs register kan förbättras samt vissa andra statistikfrågor.

2.2

Utredningens arbete och avgränsningsar

Utredningen har antagit namnet Välfärdsutredningen. Utöver utredningens sekretariat har en expertgrupp och två referensgrupper deltagit i utredningsarbetet. I maj 2015 tillsattes en expertgrupp med
representanter från berörda departement, myndigheter och organisationer. Till gruppen förordnades experter från Finansdepartementet,
Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet. Därutöver förordnades experter från Sveriges Kommuner
och Landsting, Inspektionen för vård och omsorg, Statens skolinspektion, Socialstyrelsen och Konkurrensverket.
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Efter att utredningens betänkande Ordning och reda i välfärden
(SOU 2016:78) överlämnats entledigandes ett antal experter från
Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet,
Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Statens
skolinspektion, Konkurrensverket, Inspektionen för vård och omsorg
samt Socialstyrelsen. Nya experter förordnades från Finansdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Socialstyrelsen, Konkurrensverket, Inspektionen för vård och omsorg,
Socialstyrelsen, Statens skolverk och Statistiska centralbyrån.
Två referensgrupper har varit knutna till utredningen. I referensgruppen för utbildningsområdet har ingått representanter från Friskolornas Riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund,
Idéburna skolors riksförbund, Företagarna, Landsorganisationen i
Sverige (LO), Svenskt Näringsliv och Tjänstemännens centralorganisation. I referensgruppen för vård och omsorg har ingått representanter från Famna, Föreningen Sveriges Socialchefer, Handikappförbundens samarbetsorgan, Pensionärernas Riksorganisation,
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svensk Vård, Vårdföretagarna
Almega, Sveriges Pensionärsförbund (SPF Seniorerna), Intressegruppen för Assistansberättigade, Privata Assistansanordnares Riksorganisation PARO, Forum: Idéburna organisationer med social
inriktning, Företagarna, Landsorganisationen i Sverige (LO), Svenskt
Näringsliv, Sveriges akademikers centralorganisation, Tjänstemännens
centralorganisation och fackförbundet Vision.
En beskrivning av vilka organisationer och utredningar utredningen haft kontakt med under arbetet med delbetänkandet finns
beskrivet i utredningens tidigare betänkande. Inför arbetet med
detta betänkande har utredningen utöver dessa aktörer bl.a. haft
möten med Tillitsdelegationen (Fi 2017:02) och samverkansnämnden
i Södermanlands läns landsting.
Avgränsningar
Utredningen tolkar sina direktiv som att uppdraget främst gäller
hur bättre kvalitetskrav kan utformas när kommuner och landsting
lämnar över verksamhet som de är huvudmän för till privata aktörer
samt hur staten kan bidra till kvalitetsutveckling inom ramen för de
statliga tillsynsmyndigheternas uppdrag. Många av de bedömningar
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och förslag som utredningen lämnar är dock även relevanta för
kvalitetsutveckling, kravställande och uppföljning av sådan verksamhet som kommuner och landsting ansvar för i den egna regin.
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3

Förändrade förutsättningar
för välfärdens utförare

I detta kapitel beskrivs översiktligt ett antal omvärldsförändringar
som på olika sätt har påverkat den offentliga verksamheten. Dessa
förändringar har i ett 25- till 30-årsperspektiv varit dramatiska och
förändrat såväl de ekonomiska som de politiska förutsättningarna
för att bedriva välfärdsverksamhet.
Syftet med kapitlet är att sätta in utredningens analyser och förslag i ett bredare samhälleligt sammanhang.

3.1

Ideologiskt skifte och ekonomisk kris

Ideologisk och ekonomisk vindkantring under 1980-talet
För att ge en bakgrund till, och en förståelse för, hur dagens välfärdstjänster organiseras och styrs kan det vara lämpligt att ta avstamp i de
ekonomiska och ideologiska förändringar som i västvärlden huvudsakligen skedde under 1980-talet. Vid den här tidpunkten fanns det,
inte minst i Sverige, en växande kritik mot den offentliga sektorn.
Den kritiserades för att vara ineffektiv och dyr och allt för dålig på
att möta brukares, elevers och patienters önskemål.1 Det fanns således en grogrund för de förändringar som skulle komma.
Inom ekonomisk teori hade den så kallade Chicagoskolan, där
Milton Friedman var en central gestalt, fått stor spridning vid denna
tid. Enligt den teoribildningen skulle staten i största möjliga utsträckning avhålla sig från att intervenera på marknaden. Staten skulle vara
liten och effektiv och främst inrikta sig på att skydda äganderätt
1

Se t.ex. Sandberg, Å., Värden i välfärden. Om styrning och organisering efter New Public
Management, Arena idé, 2014.

31

Page 612 of 899

Förändrade förutsättningar för välfärdens utförare

SOU 2017:38

och kontrakt. Staten skulle också föra en fast penningpolitik med
stabila och långsiktiga mål, bl.a. avseende inflation och statsskuld.2
USA och Storbritannien leddes under 1980-talet av två ideologiskt
starkt profilerade ledare – Ronald Reagan och Margaret Thatcher –
vars regeringar förde en politik tydligt influerad av Chicagoskolan.
Den politiken fick också stort genomslag i många andra västländer,
inklusive Sverige. Vid slutet av 1980-talet och början 1990-talet föll
sedan planekonomierna i Östeuropa samman och marknadsekonomin stärkte sin ställning runt om i världen.
De ekonomiska teorierna påverkade den offentliga sektorns styrning och organisering. Ett mer marknadsorienterat sätt att styra och
organisera den offentliga förvaltningen utgör något förenklat en av
huvudkomponenterna i det ”styrningspaket” som brukar sammanfattats under begreppet New Public Management (NPM). Den
andra huvudkomponenten i NPM utgörs av olika managementidéer,
även dessa huvudsakligen inspirerade från den privata sektorn.3
NPM lanserades dock inte som ett reformpaket för den offentliga
sektorn. Den brittiska förvaltningsforskaren Christopher Hood,
som anses vara upphovsman till begreppet, sammanfattade bara ett
antal reformer och reformidéer för den offentliga förvaltningen hämtade från det privata näringslivet. Reformer som genomfördes eller
diskuterades i huvudsakligen de anglosaxiska länderna.4
Managementkomponenterna inom NPM handlar om hur man
mest effektivt leder den offentliga förvaltningen inom rådande
system. Fokus på ledarskap, mål och resultat är några kännetecken
för dessa idéer. Idémässigt bygger NPM i denna del på att ansvar
och ledning ska delegeras nedåt i organisationen, samtidigt som
efterkontroll och återrapportering stärks genom bl.a. kvantifierade
standarder och prestationsmål. En ursprunglig tanke i styrmodellen

2

Andersson, C., Erlandsson, M. & Sundström, G., Marknadsstaten i: Alla dessa marknader
(Björkman, J., Fjaestad, B. & Alexius, S.), Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2014/15,
2014, s. 38.
3
Begreppet management kan närmast översättas med organisationsledning och verksamhetsstyrning. Begreppet har ursprungligen främst syftat på organisering och ledning av privat
verksamhet, men management är sedan länge etablerat även inom offentlig verksamhet.
4
Se Hood, C., A Public Management for all Seasons? i: Public Administration, vol. 69, 1991,
Hood, C., The ”new public management” in the 1980s: Variation on a theme i: Accounting
Organizations and Society, vol. 20, nr. 2/3, 1995.
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var också att genom färre och tydligare mål och en mer utvecklad
resultatuppföljning kunna reducera antalet regler och processkrav.5
Managementstyrningen har i praktiken inneburit att effektivitet
och produktivitet blivit överordnade värden i den offentliga verksamheten, medan andra grundläggande värden som demokrati och
rättssäkerhet inte sällan har fått stå tillbaka.6
Management som ett sätt att styra offentliga verksamheter har
under de senaste decennierna spridit sig mycket snabbt över stora
delar av världen. Det gäller modeller för internprissättning, interna
styr- och kontrollsystem, kvalitetssäkringsmodeller (t.ex. ISOcertifiering),7 ledarskapskurser, policyer, mål- och resultatstyrning
m.m.8 Den globala spridningen av management har av forskare förklarats med att offentliga organisationer, i likhet med andra organisationer, följer moden. De väljer ofta att införa modeller som är
populära för tillfället och som används av andra organisationer.
Spridningen får också hjälp av en mängd konsulter, internationella
experter och media.9
Marknadsideologin inom NPM handlar om att införa marknadsstyrning som ett system för organiseringen av offentlig förvaltning.
Marknadsstyrningen konkretiseras genom upprättandet av kontraktsrelationer, både inom den offentliga sektorn och mellan den offentliga sektorn och privata utförare. Beställar-utförarmodeller, liksom
upphandling, bolagiseringar och privatiseringar, är kännetecken för
dessa idéer.10 Särskilt inom kommunal verksamhet fick beställarutförarmodeller, bolagiseringar och privatiseringar ett betydande
genomslag under 1990-talet.11

5

Statskontoret, Forskning i praktiken. Om praktikrelevant forskning och praktiknära forskningsmiljöer, 2016.
6
Se t.ex. Sandberg, Å., Värden i välfärden. Om styrning och organisering efter New Public
Management, Arena idé, 2014.
7
ISO är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i en organisation.
8
Sahlin, K. & Eriksson-Zetterquist, U., Kollegialitet. En modern styrform, 2016.
9
Sahlin, K. & Eriksson-Zetterquist, U., Kollegialitet. En modern styrform, 2016.
10
Ivarsson Westerberg, A., New Public Management och den offentliga sektorn i: Ivarsson
Westerberg, A., Waldemarsson, Y. & Östberg, K. (red.), Det långa 1990-talet. När Sverige
förändrades, 2014 s. 93 f.
11
Införandet av beställar-utförarmodeller underlättades av den nya kommunallag (1991:900)
som riksdagen beslutade om 1991. Kommunallagen gjorde det möjligt för kommuner och
landsting att friare bestämma sin organisation. Se SOU 2016:78 s. 132.
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Reformidéerna inom NPM lanserades i många sammanhang
som en universallösning på existerande eller tänkta problem inom
offentlig sektor, utan hänsyn till den stora variation av tjänster som
ryms inom de offentliga verksamheterna.12
Ekonomisk kris och ideologiskt skifte i Sverige
I början av 1990-talet drabbades Sverige, i likhet med flertalet andra
länder, av en djup ekonomisk kris. I krisens spår genomfördes
mycket stora nedskärningar i statsbudgeten, bl.a. genom sänkta
ersättningsnivåer och införandet av egenavgifter i sjukförsäkringen,
minskad pension och höjning av pensionsåldern, minskade bostadssubventioner och minskat bistånd. Även kommunerna genomförde
stora nedskärningar i samband med krisen.
I samband med krisen beslutades också att Sverige skulle ansöka
om medlemskap i EG (sedermera EU) och att arbetslöshetsbekämpning inte längre skulle vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken, i stället skulle låg inflation prioriteras.
År 1993 redovisade den så kallade Ekonomikommissionen sina
förslag. Ett genomgående tema i kommissionens över hundra förslag var avregleringar och privatiseringar av offentlig verksamhet.13
Konkurrenspolitiken växer fram
Under årens lopp har synen på konkurrensens värde varierat. Stadsoch skråekonomin kom från mitten av 1800-talet att ersättas av den
ekonomiska liberalismen, med fri konkurrens som ledord. Under
1900-talets första hälft var det i stället protektionism och kartellekonomi som dominerade. Kartellbildningar har beskrivits som ett
sätt för näringslivet att hantera osäkerhet i en tid med stora konjunktursvängningar, kriser och krig. Kartellerna kan ses som en
form av privat reglering innan staten tog på sig den rollen.14
12
Ahlbäck Öberg, S. & Widmalm, S., Att göra rätt – även när ingen ser på i: Statsvetenskaplig
Tidskrift 2016/1.
13
SOU 1993:16.
14
Statskontoret, Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet, 2015 s. 26.
Se även Lundqvist, T., Konkurrensvisionens framväxt. Konkurrenspolitik, intressen och
politisk kultur, 2003, s. 12 ff.
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Det var först efter andra världskrigets slut som en mer kritisk
syn på konkurrensbegränsningar, t.ex. karteller, på allvar växte fram
och även fick politiska konsekvenser.15 Från mitten av 1900-talet
och framåt har den synen dominerat.16
Redan innan 1990-talskrisen slog till, under andra halvan av
1980-talet, inleddes en omreglering och marknadsanpassning av
den ekonomiska politiken. En ambition med politiken var att öka
konkurrensen i de delar av ekonomin där denna betraktades som
otillräcklig.17 Den offentliga sektorn var ett område där ökad konkurrens genom privata entreprenörer ansågs kunna höja effektiviteten.
Under regeringsperioden 1991–1994 togs sedan ett antal beslut
som möjliggjorde konkurrensutsättning och privata entreprenörer
på kommunal nivå inom vård, skola och omsorg.18 Förändringarna
genomfördes under en kort tidsperiod och ibland utan att de utretts
i sedvanlig ordning.19 I en aktuell ESO-rapport anförs att flera av de
NPM-inspirerade reformerna har haft liten anknytning till de faktiska problemen inom det aktuella verksamhetsområdet och att konsekvensanalyserna före reformbeslut ibland har varit otillräckliga.20
Under den här perioden beslutades också om en ny konkurrenslagstiftning.21 I propositionen till den nya lagen framhöll regeringen
att den offentliga sektorn i större utsträckning måste utsättas för
konkurrens. Ett sätt som detta skulle kunna uppnås på var att lägga
ut verksamhet på entreprenad.22
Den första lagen om offentlig upphandling trädde också i kraft
under denna period (den 1 januari 1994). Bakgrunden till lagen var
Sveriges anslutning till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och från den 1 januari 1995 till EU. Sverige valde dock
att införa mer långtgående krav på upphandling än de som följde av
15

Lundqvist, T., Konkurrensvisionens framväxt. Konkurrenspolitik, intressen och politisk
kultur, 2003, s. 12 ff.
16
Under 1970-talskriserna skedde dock ett avbrott i trenden genom de prisregleringar som
användes för att bromsa prisökningarna. Se Lundqvist, 2003, s. 61.
17
Lundqvist, 2003, s. 84. Illustrativt var att Statens pris- och kartellnämnd döptes om till
Statens pris- och konkurrensverk.
18
Se bl.a. prop.1991/92:95, prop. 1992/93:43 och prop. 1992/93:230.
19
Det gällde särskilt de beslut som rörde skolväsendet. Se utredningens betänkande,
SOU 2016:78, s. 135.
20
Molander, P, Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet,
ESO 2017:1, s. 12.
21
Konkurrenslagen (1993:20) trädde i kraft den 1 juli 1993. Lagen upphävdes från den
1 november 2008 då konkurrenslagen (2008:579) trädde i kraft.
22
Prop. 1992/93:56, s. 6.

35

Page 616 of 899

Förändrade förutsättningar för välfärdens utförare

SOU 2017:38

EU-rätten. Exempelvis krävs i Sverige att regelverket tillämpas på
upphandlingar under de beloppsgränser som följer av EU-rätten.23
Sammanfattningsvis har det skett en utveckling från senare delen
av 1980-talet som har inneburit en betoning av konkurrens och
ekonomisk effektivitet. Valfrihetsreformer har lett till en ökning av
privata utförare inom välfärdsområdet.24

3.2

Var står vi i dag?

I sina huvuddrag kvarstår de förändringar som beskrivs ovan.
Reformerna som genomfördes i spåren av 1990-talskrisen har inte
rivits upp. Likaså kvarstår huvuddragen inom NPM, inklusive öppningen för privata utförare inom välfärdsområdet. Efter EU-inträdet
har också utvecklingen mot en offentlig sektor alltmer sammanlänkad med en europeisk och global omvärld accelererat. Stat och
kommun följer i ökad utsträckning regler och förvaltningspolitiska
trender som skapas utanför landets gränser. Inte minst har internationella rangordningar och jämförelser påverkat styrningen.25
Kritiken mot NPM
Även om förändringarna i praktiken kvarstår har NPM-reformerna
under de senaste åren kommit att utsättas för en växande kritik.
Det gäller såväl marknads- som managementkomponenterna inom
NPM.26 Utredningens ursprungliga uppdrag kan ses i ljuset av den
kritiken.
Kritiken mot managementkomponenterna kommer ofta inifrån
verksamheten; från praktikerna som har att hantera styrmodellen.27
23
Utredningen har i vårt tidigare betänkande föreslagit att tillämpningen av regelverket vad
gäller sociala tjänster ska begränsas till den nivå som följer av EU-rätten, SOU 2016:78
s. 501 ff.
24
Se kap. 3 i utredningens tidigare betänkande, SOU 2016:78.
25
Se bl.a. Jacobsson, B. & Sundström, G., Från hemvävd till invävd. Europeiseringen av
svensk förvaltning och politik, 2006 och Jacobsson, B., Fotnoter till förvaltningspolitiken.
Lärande, styrning and all that jazz …, 2015.
26
Se t.ex. Molander, P, Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig
verksamhet, ESO 2017:1.
27
Exempelvis Dagens Nyheter, Våra yrken har kidnappats av ekonomernas modeller.
Gemensam debattartikel av ordförandena i Lärarnas riksförbund, Polisförbundet och Läkarförbundet. Publicerad 2013-06-24.
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Även inom den förvaltningspolitiska forskningen och utredningsväsendet har det redovisats en mängd studier och rapporter som
lyfter fram problem inom managementdelen av NPM.28 En återkommande synpunkt är att systemet med målhierarkier och detaljerade återrapporteringskrav inte är anpassat till en demokratiskt styrd
verksamhet.
En del av kritiken mot NPM uttrycks i termer som ”granskningssamhället” och ”administrationssamhället”.29 Kritiken har flera komponenter. För det första riktas kritik mot att NPM har inneburit
att styrningen har kommit att domineras av modeller och metoder
hämtade från den privata sektorn. För det andra riktas kritik mot
den växande mängden granskning, i form av uppföljning, utvärdering, tillsyn, revision m.m. Vidare lyfter kritiker fram svårigheterna
att mäta det man vill mäta.
En kritik som har riktats mot de företagsekonomiska styrmodellernas dominans inom den offentliga verksamheten är att dessa
modeller genom sitt ensidiga fokus på ekonomisk styrning och
ekonomiska resultat tenderar att tränga undan andra värden och
andra sätt att styra verksamheterna. Det finns därmed en risk för
att aspekter av verksamheterna som inte enkelt låter sig tolkas i
ekonomiska termer, som exempelvis mötet mellan omsorgsgivare
och brukare, inte heller kommer att uppmärksammas.
Inom forskningen finns också en förhållandevis stor enighet om
att NPM har inneburit ökat administrativt arbete och en ökad styrning genom olika former av efterkontroll, vilket i sin tur har lett till
att offentliganställdas utrymme för att självständigt utöva sin yrkesroll begränsats.30 Exempelvis framhåller den nationella samordnaren
för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården att
den ekonomiska styrningen kan påverka patientmötet menligt och
innebära en inskränkning av de professionellas autonomi samt att
den är ett uttryck för bristande tillit till professionernas förmåga
att skapa värde för patienten.31
28

Se t.ex. Sundström, G., Stat på villovägar, 2003, Statsvetenskaplig tidskrift, Tema: Att göra
rätt – även när ingen ser på, 2016:1, SOU 1997:57 och SOU 2007:75.
29
Se t.ex. Forssell, A. & Ivarsson Westerberg, A., Administrationssamhället, 2014, Ahlbäck
Öberg, S. & Widmalm, S., Att göra rätt – även när ingen ser på i: Statsvetenskaplig Tidskrift
2016/1.
30
Statskontoret, Forskning i praktiken. Om praktikrelevant forskning och praktiknära forskningsmiljöer, 2016.
31
SOU 2016:2, s. 579.
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När det gäller mängden granskning har det påpekats att granskningarna riskerar att motverka sitt eget mål, att åstadkomma en
effektivare verksamhet, genom den tid och de kostnader som granskningen medför. I en SNS-rapport anges exempelvis kostnader för
tillsyn och kontroll som en av förklaringarna till varför privatiseringar och konkurrensutsättning inte har gett något tydligt resultat i
form av effektivitets- och kvalitetsförbättringar.32 Den omfattande
granskningen har också, enligt forskningen, lett till att offentliga
verksamheter allt tydligare utformas så att de blir granskningsbara.
Det innebär bl.a. fler interna granskningar, ökad dokumentation
och ett omfattande arbete med att ta fram indikatorer och resultatmått.33
När det gäller att mäta det man vill mäta finns det betydande
validitets- och reliabilitetsproblem.34 Föga förvånande är det en
verksamhets kvalitet som är särskilt svår att mäta. Inte sällan väljer
man därför att i stället mäta verksamhetens produktivitet. Det är
exempelvis enklare att mäta hur många patienter en läkare träffar
per timme, men betydligt svårare att bedöma kvaliteten i patientbesöken. Svårigheterna att mäta det man vill mäta i offentlig verksamhet är väl kända och utredningen återkommer också till dessa i
kapitel 8.
I likhet med managementstyrningen tenderar marknadsstyrningen
med allt fler privata aktörer att leda till mer granskning. Kraven på
tillsyn ökar när det finns vinstdrivande företag som driver fristående skolor. Detsamma gäller för kraven på kontroll av privata
utförare inom vård och omsorg. Särskilt valfrihetssystemen inom
vård, skola och omsorg leder till ett ökat behov av uppföljning, kontroll och tillsyn. Det är också förståeligt att kontrollinstrumentet
tillgrips när ett nytt starkt incitament – vinsten – introduceras i den
offentliga verksamheten. Vinstintresset kan bidra till att effektivisera verksamheten, men det är också ett kraftfullt instrument och
kan om det inte regleras och kontrolleras leda till icke önskvärda
konsekvenser och komma i konflikt med målen för verksamheten.
32
Hartman, L., Slutsatser i: Harman, L., (red.), Konkurrensens konsekvenser. Vad händer
med svensk välfärd? 2011.
33
Power, M., The Audit Society: Rituals of Verification, 1997, Sahlin, K. & ErikssonZetterquist, U., Kollegialitet. En modern styrform, 2016.
34
Validitet syftar på att man mäter det man vill mäta. Reliabilitet syftar på tillförlitligheten i
en mätning.
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Tillitsbaserad styrning lyfts fram som ett alternativ
Som ett svar på kritiken mot NPM har regeringen lyft fram en mer
tillitsbaserad styrning. I regeringens mål för den statliga förvaltningen anges att nya styrmodeller ska ge sektorns medarbetare större
frihet och att professionernas kunskap, kompetens, erfarenhet och
yrkesetik ska bli mer vägledande.35 Vidare har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att analysera hur statens styrning av offentlig
sektor kan utvecklas. Statskontorets svar på det uppdraget har redovisats i ett antal rapporter.36
Regeringen har också under 2016 inrättat den så kallade Tillitsdelegationen.37 Syftet med delegationen är att långsiktigt bidra till
förbättrade förutsättningar för kommuner och landsting att vidareutveckla en rättssäker och effektiv förvaltning. Delegationens arbete
ska även bidra till att utveckla en verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning, som i sin tur bidrar till att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna är behovsstyrda och håller god och likvärdig
kvalitet och att de är jämlika, jämställda och tillgängliga. Vidare ska
delegationen verka för ökat samarbete mellan statliga myndigheter
och kommuner och landsting för att bidra till en effektivare, mer
tillitsbaserad och mindre administrativt belastande styrning av välfärdstjänsterna. Delegationen har även i uppgift att analysera den
statliga tillsynens effekter på huvudmännens verksamhetsutveckling,
identifiera eventuella hinder för genomförande av utvecklingsinsatser
och om möjligt föreslå hur tillsynen över kommunal verksamhet kan
bidra till verksamhetsutveckling. Slutligen ska delegationen analysera
hur ersättningsmodellerna styr och undersöka om modellerna tydligare kan bidra till ökad kvalitetsutveckling och effektivitet. Uppdraget om ersättningsmodellerna omfattar inte skolan, då Skolkommissionen har ett motsvarande uppdrag.38

35

Regeringens webbsida, 2016-09-21. www.regeringen.se/regeringens-politik/statligforvaltning/mal-for-statlig-forvaltning/
36
Se främst Statskontoret 2016:26, Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen, 2016:26 A, Tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen. Kan Regeringskansliet
visa vägen?, 2016:26 B, Tillit på jobbet.
37
Dir. 2016:51.
38
Dir. 2015:35, Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola.
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Ett konkurrenssamhälle har växt fram
Mycket kortfattat kan utvecklingen från mitten av 1980-talet fram
till i dag uttryckas som att vi i dag, till skillnad från trettio år tillbaka i tiden, lever i ett samhälle där konkurrens anses utgöra grunden för tillväxt och välstånd. Som medborgare förväntas vi välja
mellan konkurrerande utförare inom en mängd olika verksamheter,
från förskola till äldreomsorg.
Den offentliga sektorns roll har därmed förändrats i vissa viktiga
avseenden. Statens roll har alltmer inriktats mot att utveckla marknaderna och konkurrensen. I den förvaltningspolitiska propositionen anger regeringen också att statens roll är att vårda och förbättra
marknaderna och stärka konsumenternas ställning.39 Detta gör staten
bl.a. genom att utforma nya lagar och inrätta nya myndigheter med
uppgift att kontrollera aktörerna på marknaden.40
Kommuner och landsting har generellt sett blivit mer av upphandlare och mindre av utförare. De utför mindre och kontrollerar
mer. Generellt kan det vara svårare att styra och kontrollera verksamhet som inte bedrivs i egen regi. För kommuner och landsting
innebär exempelvis privata utförare i verksamheten att man måste
bygga upp ny kompetens inom upphandling och kontroll. Särskilt
för mindre kommuner och landsting kan det vara svårt att skaffa
sådan kompetens.

39
Prop. 2009/10:175. Illustrativt är också att Konsumentverket sedan 2009 har ett uppdrag
kopplat till konkurrens på marknader. I myndighetens instruktion anges att den ska ansvara
för att ”konsumenter har tillgång till information som ger dem möjlighet att göra aktiva val.”
1 § förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.
40
Konkurrenslagstiftningen har exempelvis utvecklats genom ett nytt regelverk om upphandling och lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Myndigheter som Konkurrensverket,
Marknadsdomstolen och Finansinspektionen har också fått en förändrad och stärkt roll.
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4

Kvalitet mäts i förhållande
till målen

4.1

Begreppet kvalitet

Begreppet kvalitet används vanligen för att värdera något i positiv
eller negativ mening. När vi säger att en tjänst eller en produkt har
hög kvalitet menar vi att den uppfyller en viss funktion eller en målsättning väl.1 Om exempelvis målet med utbildning är att elevers
kunskaper ökar har pedagogik som ökar elevernas kunskaper högre
kvalitet än sådan pedagogik som inte ger sådana resultat. Beroende
på vad som är målsättningen för en verksamhet kan olika kvalitetsbedömningar göras.
Kvalitet och effektivitet har tydliga likheter, båda innebär att bedömningar görs utifrån målen för verksamheten. En skillnad är dock
att kvalitetsbedömningen normalt inte inrymmer en vägning mot de
resurser som använts. En verksamhet kan hålla hög kvalitet men ha
låg effektivitet om det är så att verksamheten fordrar stora resurser
för att genomföras.
Det innebär att effektivitets- och kvalitetsjämförelser tenderar
att sammanfalla i situationer då resurserna för en verksamhet är
givna. Det gäller exempelvis när man jämför olika verksamheter
som agerar inom ett valfrihets- eller pengsystem där verksamheter,
allt annat lika, ersätts med en given ersättning.
Kvalitet är alltså något som värderas i förhållande till ett mål.
Frågan är då vilka mål som är relevanta när man ska värdera välfärdsverksamheters kvalitet. En tänkbar möjlighet är att utgå från
kundens eller brukarnas perspektiv, dvs. om de som använder tjänsten är nöjda håller verksamheten en god kvalitet. Detta är vanligt
1

Brülde, Bengt, Kvalitet, värde och livskvalitet, i Strannegård, Lars, (red) Den omätbara
kvaliteten, 2014.
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när kvaliteten inom privat finansierad verksamhet bedöms och
innebär att kundens, dvs. den som köper tjänsten eller varan, mål eller
värderingar ligger till grund för att bedöma om en verksamhet är
effektiv eller håller hög kvalitet. Utredningen anser dock att ett sådant synsätt är för begränsat inom den offentligt finansierade välfärden där det ofta finns flera olika samhällsmål med verksamheten.
Beroende på vilka mål man utgår från kan man komma till olika
bedömningar om en verksamhet är effektiv eller håller hög kvalitet.
Om exempelvis en läkare gör bedömningen att en patient inte behöver sjukhusvård kan patienten vara missnöjd med bedömningen.
Det innebär inte att vårdinsatsen håller en låg kvalitet, om den utifrån ett medicinskt perspektiv är korrekt.
Att utgå från ett kundperspektiv är därmed svårt inom offentlig
verksamhet eftersom ”kunden” inte alltid sammanfaller med slutkonsumenten av en vara eller tjänst. Kunden kan vara såväl brukarna av
välfärdstjänster, de offentliga huvudmännen och medborgarna i stort.
Enligt utredningens mening bör man för att värdera kvalitet utgå
från de mål som anges i lagstiftning och andra nationella, regionala
och lokala mål. Det sistnämnda kan exempelvis avse kvalitetskrav
som kommuner och landsting ställer i upphandlingar. På nationell
nivå finns mål uttryckta i lagstiftning, förordningar och i myndigheternas föreskrifter. Detta ligger även i linje med hur Socialstyrelsen
och Statens skolinspektion i olika sammanhang valt att definiera
begreppet kvalitet.2 Det förhållandet att utredningen menar att det
i första hand är mål i föreskrifter som bör vara utgångpunkt för
kvalitetsbedömningar innebär inte att utredningen anser att enskilda
brukares uppfattning inte är av intresse för att bedöma kvalitet.
I många fall är det nödvändigt att mäta brukarnas uppfattning för
att kontrollera att målen i lagstiftningen är uppfyllda.
Nedan redovisas mål som finns uttryckta i skollagen (2010:800),
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och socialtjänstlagen
(2001:453), SoL . En del av målen är uttryckta som krav och utredningen har därför inkluderat dessa i framställningen.3
2

2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 och Skolinspektionen,
Terminologihandbok för Skolinspektionens kvalitetsgranskningar, 2010, s. 36.
3
Denna beskrivning bygger på 1 kap. 4 § skollagen, 5 kap. 1 § HSL och 1 kap. 1 § SoL. Även
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade innehåller syftesbestämmelser. Dessa har dock ett liknande innehåll som motsvarande bestämmelser i SoL, varför
utredningen inte här redogör för dem närmare.
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Målen och kraven kan delas in i tre huvudtyper. Välfärdsverksamheterna ska
 ge sådant som ökade kunskaper, god hälsa eller ekonomisk trygghet
 bedrivas på ett visst sätt, exempelvis med respekt för individen
och människors lika värde
 utjämna skillnader och/eller fördelas efter behov.
Den första typen av mål och krav innebär att verksamheten ska uppnå vissa resultat, exempelvis att utbildningen inom skolväsendet ska
utveckla barns och elevers kunskaper och värden, demokratiska
värderingar, personliga utveckling m.m. Hälso- och sjukvården
syftar till god hälsa hos befolkningen och socialtjänsten ska främja
människors ekonomiska och sociala trygghet, aktiva deltagande i
samhällslivet samt frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser.
Den andra typen av mål och krav handlar om att verksamheterna
ska bedrivas eller utformas på ett visst sätt. Lagarna ställer med
andra ord krav på att vissa arbetssätt tillämpas eller att processkrav
är uppfyllda. Denna typ av mål och krav uttrycks särskilt tydligt i
HSL där det anges att hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den
uppfyller kraven på en god vård. Med god vård avses bl.a. en vård
som bedrivs med god kvalitet och som är lätt tillgänglig och tillgodoser patientens behov av kontinuitet och säkerhet. Vad som avses med
”god kvalitet” utvecklas inte närmare. För alla välfärdsverksamheterna gäller även att de ska bedrivas utifrån vissa grundläggande
värderingar. Hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Utbildning inom skolväsendet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna
och verksamheten inom socialtjänsten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Vid åtgärder som
rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
Den tredje typen av mål och krav handlar om att verksamheterna ska utjämna skillnader och/eller fördelas efter behov. Enligt
skollagen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och
elever ska även ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt
som möjligt. Skolan ska vidare sträva efter att uppväga skillnader i
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barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skollagen ställer även krav på att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. I skollagen ställs vidare
krav på att alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala och
ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning. Hälsooch sjukvård ska ges på lika villkor för hela befolkningen och den
som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde
till vården. På socialtjänstens område ska verksamheten på demokratins och solidaritetens grund främja människornas jämlikhet i
levnadsvillkor.

4.2

Mål för utbildningen

4.2.1

Mål i lagstiftningen

Det övergripande målet för skolväsendet anges i 1 kap. 4 § skollagen:
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn
och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som
möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja
barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa,
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Därutöver anges bl.a. i 1 kap. 8 och 9 §§ skollagen att utbildningen
ska vara likvärdig och att alla, oberoende av geografisk hemvist och
sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i
skollagen.
De övergripande målen kompletteras med skolformsspecifika
mål. Vad gäller exempelvis grundskolan anges i 10 kap. 2 § skollagen
att grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla
elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas
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så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna
för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap
och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Några krav reglerade i föreskrifter på ekonomiska resurser, lärartäthet och liknande finns inte. Tvärtom kan konstateras att de
resurser som avsätts för utbildning varierar kraftigt mellan olika
kommuner. Även om kostnaderna varierar finns dock riktade statsbidrag för bl.a. minskade barngrupper i förskolan.4 Fristående skolor
har genom reglering i skollagen givits en rätt till resurser som motsvarar resurserna i de offentliga skolorna i kommunen.
4.2.2

Mål i budgetpropositionen

I budgetpropositionen anges regeringens övergripande mål för
utbildningsområdet.5 I det följande redovisas målen som de anges
för de delar av utbildningsområdet som omfattas av utredningens
uppdrag.
Förskola och grundskola
Målet för verksamhetsområdet är en förskole- och grundskoleutbildning av hög och likvärdig kvalitet. Alla ska ges förutsättningar att
uppnå de nationella målen och utveckla sina kunskaper, färdigheter
och kompetenser så långt som möjligt oberoende av kön. Målet har
förändrats i budgetpropositionen för år 2017 genom att det särskilt
anges att målet ska uppnås oberoende av kön.
Gymnasieutbildning
Svensk gymnasieutbildning ska vara av hög och likvärdig kvalitet.
Alla unga kvinnor och män i gymnasieskolan ska ges förutsättningar
att uppnå de nationella målen och utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så långt som möjligt utifrån sina förutsätt4
5

Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.
Se prop. 2016/17:1 utgiftsområde 16.
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ningar. Gymnasieskolan ska ge unga kvinnor och män en god grund
för yrkesverksamhet eller för vidare studier.
Regeringens mål för verksamhetsområdet sammanfaller i huvudsak med syftet med utbildning inom skolväsendet som det uttrycks
i skollagen.
Kommunal vuxenutbildning
I budgetpropositionen hänvisas till, utöver vad som anges i skollagen till målen som riksdagen har fastslagit för vuxnas lärande.6
Målen är att alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper
och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,
demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt
en rättvis fördelning.
Europa 2020-strategin
EU:s statschefer antog 2010 en strategi för var EU bör befinna sig
2020. De övergripande målen är bl.a. att förbättra utbildningsnivån,
särskilt genom att sträva efter att minska antalet elever som i förtid
avbryter sin skolgång till mindre än 10 procent och genom att öka
den andel 30–34-åringar som har avslutat en eftergymnasial utbildning eller motsvarande utbildning till minst 40 procent.
Sverige har antagit nationella mål som anges i budgetpropositionen
för att uppnå strategin. Bland annat anges att andelen 18–24-åringar
som inte har minst två års gymnasiestudier och som inte studerar
ska vara mindre än sju procent 2020 och att andelen 30–34-åringar
som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till
45–50 procent 2020.
4.2.3

Skolkommissionens förslag till mål för utbildning

2015 års skolkommission har haft i uppdrag att analysera skäl till de
fallande skolresultaten och föreslå nationella målsättningar. I ett delbetänkande (SOU 2016:38) har utredningen analyserat och föreslagit sådana mål. De nationella målsättningarna utgår från skolans
6

Prop. 2000/01:72, bet. 2000/01:UbU15, rskr. 2000/01:229.
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styrdokument. Dessa utgörs av skollagen, läroplaner, andra förordningar samt föreskrifter och allmänna råd. I skollagen stadgas
att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig. Lagen anger
också vissa skolformsspecifika mål, t.ex. att utbildningen i grundskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en
god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. I läroplanerna och
i kurs- och ämnesplanerna anges kunskapsmål och andra nationella
mål för de olika skolformerna. Även andra förordningar, t.ex. skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen (2010:2039),
innehåller till viss del nationella mål.
Nationella mål anges alltså på olika nivåer bland styrdokumenten.
I engelskspråkiga länder skiljer man ibland mellan ”objectives” eller
”goals” som termer för de långsiktiga nationella målen å ena sidan,
och ”targets” för kortsiktiga förbättringsmål å den andra. Svenskans
”mål” å ena sidan och ”målsättningar” å den andra innebär inte
samma distinktion. Skolkommissionen ser de nationella målsättningarna som ambitioner till förbättringar i strävan efter att uppfylla målen i styrdokumenten.
Nationella målsättningar inom skolområdet, i meningen stegvisa
förbättringsambitioner, är sällsynta i svenska statliga dokument
som t.ex. propositioner, motioner och utvecklingsplaner. Däremot
redovisar kommissionen att sådana mål är vanliga i andra länder.
I exempelvis Danmark anges att ”Folkeskolen skal udfordre alle
elever, så de bliver så dygtige, de kan”. Målsättningen följs upp med
preciseringen att minst 80 procent av eleverna ska ha goda resultat i
att läsa och räkna i de nationella proven (dagens nivå anges till 70 procent) och att andelen av de högst presterande eleverna i danska och
matematik ska öka år från år. Vidare finns målsättningen att ”Folkeskolen skal mindske betydningen av social baggrund i forhold til
faglige resultater.” Målsättningen följs upp med preciseringen att
andelen elever med svaga resultat i de nationella proven i läsning
och matematik ska minska år från år.
För den svenska grundskolan, där det råder skolplikt, är utgångspunkten att alla elever ska kunna nå kraven för godkänt i alla ämnen.
Skolkommissionen konstaterar dock att man inte kan förvänta sig
att alla elever når målen på samma sätt och samtidigt, dvs. just när
de avslutar årskurs 9. Enligt Skolkommissionen kan detta uppfattas
som kontroversiellt. Det är emellertid inte meningsfullt att inför
det krävande förbättringsarbete som svensk skola står inför enbart
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formulera en målsättning som redan fastställts som ett nationellt
mål, t.ex. att alla elever i grundskolan ska nå alla kunskapskrav för
godkänt. Skolkommissionen menar att det är viktigt att ha konkreta
och tidssatta mätpunkter för att förbättringsstegen ska kunna följas
upp.
I valet av målsättningar har Skolkommissionen vägletts av relevans, dvs. betydelse för individ och samhälle, uppföljningsbarhet
och kommunicerbarhet. Kraven på uppföljningsbarhet innebär att
förbättringsstegen bör vara mätbara eller på annat sätt bedömningsbara med tillgängliga uppgiftsinsamlingar. Kommunicerbarhet innebär tydlighet och möjlighet att skapa bred acceptans och uppslutning. Ett exempel på en målsättning är följande.
Grundskolans uppdrag är att ge alla elever möjlighet att nå kunskapsmålen och att stödja och stimulera dem att utveckla sina förmågor så
långt som möjligt. Elever i behov av stöd ska upptäckas tidigt och få
tillräcklig och adekvat hjälp så att fler får en god kunskapsgrund under
de första skolåren. Kunskapsresultaten ska förbättras i alla elevgrupper,
såväl låg- som högpresterande, och i alla årskurser.
Delmål:
1. Andelen elever med svaga kunskaper ska minska.
2. Andelen elever med goda kunskaper ska öka.
3. Andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen ska öka.
4. Andelen elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans nationella program ska öka.

4.3

Mål för hälso- och sjukvården

4.3.1

Mål i lagstiftningen

I HSL anges att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och
en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har det
största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på
en god vård. Detta innebär att den särskilt ska
 vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen
 vara lätt tillgänglig
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 bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
 främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
 tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.
Lagstiftningen ger ingen närmare definition av vad god kvalitet
innebär. I 5 kap. 4 § HSL anges endast att kvaliteten i verksamheten
fortlöpande ska följas upp och säkras. Enligt Socialstyrelsen är en
god vård kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, individanpassad,
effektiv, jämlik och tillgänglig. Sveriges läkarförbunds och Svenska
Läkaresällskapets enhet för Medicinsk Kvalitetsrevision definierar
kvalitet som i vilken utsträckning vården uppfyller gällande kriterier
och krav.
Det finns vissa strukturkrav i lagstiftningen. Inom hälso- och
sjukvård ska det t.ex. finnas en verksamhetschef som ansvarar för
verksamheten, 4 kap. 2 § HSL. Verksamhetschefen ska säkerställa att
patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i
vården tillgodoses. I kommunal hälso- och sjukvård ska det finnas
en sjuksköterska som har det medicinska ansvaret i verksamheten,
11 kap. 4 § HSL.
I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns krav på personal inom
hälso- och sjukvården. Det finns 21 reglerade yrken för vilka det
krävs legitimation. Att yrket omfattas av ett legitimationskrav innebär att man kan ha ensamrätt till yrket, eller att yrkestiteln eller
specialistbeteckningen är skyddad. I patientsäkerhetslagen beskrivs
kraven för att meddelas legitimation. Utöver utbildning fordras för
vissa yrken också fullgjord praktisk tjänstgöring.
4.3.2

Mål i budgetpropositionen

I budgetpropositionen anges att målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och
effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet och att en sådan vård
ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig. En behovsanpassad hälsooch sjukvård innebär, enligt propositionen, att vården ska ges med
hänsyn till den enskilda patientens behov, och att behovens storlek
ska styra vårdens prioriteringar. Vården ska vara samordnad och
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tillgodose patientens behov av kontinuitet. Patienten ska också
kunna delta i beslut om vård och behandling. En effektiv hälso- och
sjukvård innebär att tillgängliga resurser används på bästa sätt för att
kunna erbjuda bästa möjliga hälso- och sjukvård till befolkningen.
Hälso- och sjukvården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap
i alla delar av landet och ska vara jämlik. En jämlik vård innebär att
alla ska erbjudas vård utifrån behov, på lika villkor och med gott bemötande, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, bostadsort, utbildning och ekonomi.

4.4

Mål för socialtjänsten

4.4.1

Mål i lagstiftningen

Socialtjänstlagen
I 1 kap. 1 § SoL anges de grundläggande målen för socialtjänsten.
Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund
främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor, samt aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten
ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och
gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för
människornas självbestämmanderätt och integritet.
I 3 kap. 3 § SoL anges vidare att insatser inom socialtjänsten ska
vara av god kvalitet, att det för utförande av socialnämndens uppgifter ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet,
samt att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska
utvecklas och säkras.
Vid sidan av de övergripande målsättningarna finns det underordnade mål för bl.a. vissa grupper. I 5 kap. SoL anges särskilda
bestämmelser för följande målgrupper:
 barn och unga
 äldre människor och deras anhörigvårdare
 människor med funktionshinder och deras anhörigvårdare
 personer med missbruksproblem
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 brottsoffer
 skuldsatta personer.
Regeringen har ytterligare utvecklat de nationella målen och socialtjänstens ansvar för vissa målgrupper i ett antal nationella handlingsplaner.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande
och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den
hjälp de behöver i det dagliga livet och full delaktighet i samhällslivet,
5 § LSS.
Målen för verksamheten är enligt 6 § LSS att den ska vara av god
kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan
och myndigheter, samt vara grundad på respekt för den enskildes
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största
möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Den personal ska finnas som behövs
för att ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad. När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas, 7 § LSS.
4.4.2

Mål i budgetpropositionen

Vad gäller mål för socialtjänst anges olika mål och resultatindikatorer
för olika delar av socialtjänsten i budgetpropositionen.7
Omsorg om äldre
I budgetpropositionen anges att målen för omsorg om äldre är att
de ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och
över sin vardag. Vidare ska de kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt, samt ha tillgång till god
vård och omsorg.
7

Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 9.
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Individ- och familjeomsorg
Målet för individ- och familjeomsorgen är att stärka förmågan och
möjligheten till social delaktighet för människor i ekonomiskt och
socialt utsatta situationer, och att stärka skyddet för utsatta barn.
Personer med funktionsnedsättning
De mål som anges i budgetpropositionen för personer med funktionsnedsättning är snarast en målsättning för funktionshinderspolitiken som helhet och inte endast för den del som rör socialtjänstens insatser. Funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell och
målen ska påverka arbetet inom flera politikområden såsom arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. I budgetpropositionen
anges att målen är
 en samhällsgemenskap med mångfald som grund
 att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet
 jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och
män med funktionsnedsättning.

4.5

Olika sätt att mäta kvalitet

Givet att målen för verksamheten är kända behövs också en metod
för att mäta att verksamheten uppfyller målen. Vid sidan om resultateller utfallsmått används ofta s.k. struktur- och processmått för att
bedöma kvalitet. Det är mått som avspeglar egenskaper som antas
leda till goda resultat och därför bedöms avspegla kvalitetsegenskaper. Ett skäl till att man använder sådana mått är att det ofta är
svårt att mäta resultaten i offentlig verksamhet. För den egna organisationen kan det även vara intressant att mäta sådana egenskaper
för att bättre förstå vad som leder till goda resultat i verksamheten.
Med de olika måtten avses vanligen följande:
 Strukturmått är sådana mått som speglar förutsättningarna för
verksamheten, det kan vara ekonomiska resurser, personaltäthet,
personalkompetens, lokal- och gruppstorlekar.
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 Processmått är sådant som speglar vad som faktiskt görs, det kan
vara genomförda riskbedömningar och upprättande av planer
och bemötande av brukare.
 Resultatmått är mått som avspeglar resultat som är relaterade till
målen för verksamheten, det kan vara elevers betyg i skolan.8
Det är viktigt att notera att olika mått bara kan vara en indikation
på god kvalitet. Det ger aldrig det totala svaret på hur kvaliteten i
verksamheten är.
Utredningen diskuterar i kapitel 8 problemen med att avgöra
vilka mått som är relevanta för att fånga kvalitetsaspekter i välfärden och problemen med att mäta dem. I de följande redovisas vilka
mått som framgår av föreskrifter eller anges i budgetpropositionen.
Skolväsendet
Vad gäller strukturmått i skolan och förskolan finns tydliga formella
krav vad gäller personalens kompetens genom kraven på lärar- och
förskollärarlegitimation och krav på rektors, eller förskolechefs
kompetens och utbildning. Vad gäller lokaler och liknande finns
uttryckliga krav på tillgång till skolbibliotek. I övrigt krävs endast
att lokaler ska finnas för att bedriva en ändamålsenlig utbildning,
2 kap. 35 och 36 §§ skollagen.
Vad gäller processmått finns formella krav på timantal för olika
ämnen. I grundskolan ska exempelvis en elev ha rätt till minst 480
timmar engelska. Vidare finns krav på att upprätta åtgärdsplaner för
elever för särskilda behov. Vad gäller undervisningsformer finns
formella krav på att exempelvis elever ska ges möjligheter att utöva
inflytande på utbildningen.9 Mycket av formerna för hur undervisningen ska bedrivas är dock oreglerat och en fråga för professionen.
8

Beskrivningen bygger på SOU 2005:110, s. 61, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och
landsting, Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer, 2005, s. 10 och Socialstyrelsen och
Sveriges Kommuner och landsting, Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer inom socialtjänsten, 2007, s. 21. Att använda struktur- process- och resultatmått för att mäta kvalitet är
ursprungligen utvecklat av Donabedian, Avedis, Evaluating the Quality of Medical Care
1966. Socialstyrelsen har vid sidan av dessa tre mått även effektivitetsmått och produktivitetsmått i sin indikatorbank. www.socialstyrelsen.se/indikatorer/sokiindikatorbiblioteket,
2016-12-01.
9
Se exempelvis Läroplan för gymnasieskolan, SKOLFS 2011:144.
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Betyg är ett tydligt exempel på resultatmått. Betygskalan regleras
i nationella föreskrifter. Statens skolverk utarbetar kriterier för
olika betygsnivåer. Nationella prov arrangeras i ett antal årskurser i
olika ämnen. Utfall i andel elever som uppnår exempelvis godkänt
betyg följs upp och mäts.
Kvalitetsindikatorer i budgetpropositionen
I budgetpropositionen redovisas ett antal kvalitetsindikatorer. Vad
gäller förskolan och grundskolan redovisas bl.a. följande mått:
 Deltagande i förskola. Andelen barn i åldern 3–5 år som är inskrivna i förskola.
 Andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga grundskolans ämnen i årskurs 9.
 Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.
 Andelen elever i årskurs 9 som uppnått behörighet till gymnasieskolans nationella program.
 Resultat i internationella studier avseende grundskola som PISA,
TIMSS och PIRLS i de fall någon ny studie presenterats sedan
föregående års budgetproposition.
 Elevers trygghet i grundskolan.
 Lärarbehörighet och personalens utbildning.
Det kan konstateras att flertalet mått är resultatmått: betyg, andel
behöriga elever och resultat på olika former av prov och studier.
Elevers trygghet kan också ses som ett resultatmått. Att elever ska
vara trygga i skolan är ett mål som framgår av skollagen. Genom att
mäta andelen som känner sig trygga kan detta ses som resultat på
om lagens krav är uppfyllt. Det kan diskuteras hur en del indikatorer relaterar till målen i lagen. En indikator är deltagande i förskola.
Skollagen anger enbart att den ska erbjudas alla som önskar. Det är
därför lite oklart varför antalet deltagare ses som en kvalitetsindikator i sig. Även om resultatmått dominerar finns också strukturmått
som lärarbehörighet och personalens utbildning.
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Hälso- och sjukvården
Vad gäller strukturmått finns exempelvis formella krav på utbildning och legitimering. Det finns också krav på att ha verksamhetschefer och på att vården ska ha en hög hygienisk standard. När det
gäller processmått finns exempelvis krav på att vården ska vara
tillgänglig och tillgodose patienternas behov av kontinuitet och
säkerhet. Socialstyrelsen har också utfärdat krav på ledningssystem
och styrning.10 När det gäller resultatmått är detta inte möjligt att läsa
ut från formella krav i lagstiftning och andra föreskrifter. Genom
andra mått som redovisas i exempelvis Öppna jämförelser och kvalitetsregister finns dock mått på exempelvis femårsöverlevnad i cancer
som är en form av resultatmått.
Resultatindikatorer i budgetpropositionen
Vad gäller måluppfyllelsen inom hälso- och sjukvårdspolitiken anges i budgetpropositionen att den bedöms utifrån bl.a. följande
indikatorer:
 Undvikbara slutenvårdstillfällen och sjukvårdsrelaterade åtgärdbara dödsfall.
 Dödlighet efter diagnos i några av de stora sjukdomsgrupperna.
 Omdömen avseende centrala aspekter inom hälso- och sjukvården.
 Väntetider inom hälso- och sjukvården.
Det kan konstateras att indikatorerna främst tar sikte på resultat.
Att dödlighet i en viss sjukdomsgrupp går ned kan ses som ett tydligt
resultatmått.
Socialtjänsten
Inom socialtjänsten finns strukturmått inom delar av området, såsom formella krav vad gäller personalens kompetens i myndighetsutövning för de ärenden som rör barn. De utgörs framför allt av
krav på utbildningsnivå/relevant examen. Det finns även vissa krav
10

Se SOSFS 2011:09.
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på tillgång till personal dygnet runt (dvs. även nattetid) på särskilda
boenden för äldre i socialtjänstförordningen (2001:937).
Vad gäller processmått finns det flertalet mått som inriktar sig på
dokumentation, rutiner och planer. Exempelvis finns det i Öppna
jämförelser indikatorer som aktuell genomförandeplan inom äldreomsorgen, användning av standardiserade bedömningsmetoder vid
våld i nära relationer, m.m.11
Inom socialtjänsten saknas i huvudsak resultatmått. Det kan bero
på tjänsternas natur som ofta handlar om att påverka en individ och
att resultaten i viss eller stor utsträckning kan vara beroende av
individens motivation.
Bristen på resultatmått kan också bero på att det finns brister i
statistiken, se vidare avsnitt 7.3.3. Resultatmått som finns är dels
rena brukarundersökningar som beskriver uppfattad kvalitet utifrån
t.ex. bemötande, trygghet, m.m. Därutöver finns det framför allt
indikatorer inom äldreomsorgen som är kopplade till prevention
och vård såsom antal fallskador, höftledsfrakturer och förändring
av självskattad hälsa för personer i hemtjänsten.
I de fall måtten är mer resultatbaserade är de oftast, men inte uteslutande, kopplade till en vårdinsats. Detta beror sannolikt på att
arbetet med kvalitetsregister inom vården är mycket mer omfattande och att många direkta resultat hämtas från sådana register. De
mer ”rena” socialtjänstmåtten är ofta kopplade till process- eller
strukturmått såsom rutiner och dokumenterade arbetsmetoder, individuella planer, eller bemanning, utbildningsnivå och användande av
strukturerad utrednings- eller bedömningsmall.
Resultatindikatorer i budgetpropositionen
Det finns ett relativt stort antal resultatindikatorer12 i budgetpropositionen för socialtjänstområdet och LSS, bl.a. anges följande:
 Återstående medellivslängd vid 65 år.
 Andel av befolkning/antal personer 80 år och äldre med offentligt finansierad omsorg.
11

Klassificering som processmått enligt Socialstyrelsens indikatorbibliotek.
Med resultatindikator avses i detta fall vad som anges som resultatindikator i budgetpropositionen. Det är således inte detsamma som resultatmått enligt uppdelning: struktur –
process – resultat.
12
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 Andel/antal personer 65 år och äldre med insats hemtjänst.
 Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten.
 Personalkontinuitet i hemtjänsten.
 Riskförebyggande åtgärder i särskilt boende.
 Fallskador bland personer 80 år och äldre.
 Olämpliga läkemedel personer 75 år och äldre (i insats).
 Andel placerade i hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem under årskurs nio med gymnasiebehörighet.
 Antal handläggare med socionomexamen och minst ett/tre/fem
års erfarenhet av barnutredningar.
 Antal mottagare och utbetalningar av ekonomiskt bistånd.
 Tillgänglighet till missbruks- och beroendevård utifrån väntetider.
 Antal personer med insatser enligt LSS och kostnader för detta.
 Antal anmälningar enligt SoL och LSS.13
 Antal personer och beviljade timmar med assistansersättning
och kostnader för assistansersättning.
Det kan konstateras att många av måtten är struktur- eller processmått. Detta beror på att det är svårt att fånga resultat på området.
Svårigheten med att fånga resultat kan bero på brist på data, men
dessutom på att det inte alltid är enkelt att veta vad som är ett gott
resultat, t.ex. kan ett stort antal biståndsmottagare vara ett tecken
på att en kommun når människor i behov av bistånd, men även på
att statliga eller kommunala insatser för ökad egenförsörjning varit
mindre framgångsrika. Motsvarande gäller för funktionshinderområdet där ett stort antal personer med insatser enligt LSS eller
assistansersättning kan tyda på att de personer som har rätt till insatser också fått dessa, men även skulle kunna innebära att samhället
inte uppnått en hög grad av tillgänglighet och att personer med
funktionsnedsättning därför behöver kompensatoriska insatser.
13

I budgetpropositionen specificeras inte vad som avses med anmälningar, men uppföljning
av resultatindikatorn synes avse klagomål.
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5.1

Huvudmannaskapet ser olika ut

Vad gäller möjligheterna att ställa och följa upp kvalitetskrav inom
välfärden finns skillnader för verksamhet som kommuner och landsting är huvudmän för och verksamhet för vilken det finns enskilda
huvudmän. Möjligheten att ställa krav på verksamhet som utförs i
egen regi skiljer sig också från vad som gäller för verksamhet som
överlåtits till privata utförare, där krav behöver formuleras i avtal.
Skolväsendet
Skollagen (2010:800) bygger på att det finns både enskilda och offentliga huvudmän. Kommuner är inte huvudmän för de fristående
skolorna och har inte någon möjlighet att ställa några egna kvalitetskrav på annan verksamhet än sådan de själva ansvarar för. Alla former av kvalitetskrav, utöver vad som följer av lagstiftningen, är alltså
en fråga för respektive huvudman att ta ställning till.
Den grundläggande tanken i skollagen och andra föreskrifter är
att samma reglering ska gälla för offentliga och fristående skolor.
Tillsyn utövas av Statens skolinspektion (Skolinspektionen) över
både offentliga och enskilda huvudmän utifrån i huvudsak samma
principer. Kommuner utövar tillsyn över de fristående förskolorna.
Det har dock inte varit möjligt att fullt ut jämställa offentliga och
enskilda huvudmän i lagstiftningen. Att kommunen har det yttersta
ansvaret för att erbjuda plats i skolan och förskolan, liksom tillgång
till gymnasieutbildning, och att se till att alla barn har möjlighet att
fullgöra sin skolplikt i grundskolan särskiljer kommunerna från enskilda huvudmän. Detta medför att det inte är möjligt att ha exakt
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samma sanktionssystem.1 Möjlighet att dra in tillstånd för en skola
gäller exempelvis bara enskilda huvudmän. När det gäller kommunala skolor har tillsynsmyndigheten i stället möjlighet att vidta
statliga åtgärder för rättelse och får ytterst förbjuda huvudmannen
att driva verksamheten vidare.
Vid antagning till grundskolorna är kommuner i första hand
skyldiga att tillämpa närhetsprincipen. Vad gäller fristående grundskolor får enligt 10 kap. 36 § skollagen urval göras på de grunder
som Skolinspektionen godkänner. Skolinspektionen har i första
hand accepterat följande urvalsgrunder:
 anmälningsdatum
 syskonförtur
 geografisk närhet
 förtur för de elever som går i skolans tillhörande förskoleklass
 verksamhetsmässiga samband: organisatoriskt samband (t.ex. att
en fristående förskola samutnyttjar lokaler och/eller personal
med den aktuella skolan) eller pedagogiskt samband (t.ex. speciella pedagogiska inriktningar som Waldorf och Montessori).
Den fristående skolan behöver inte använda alla grunderna, utan
kan välja en eller flera av dem. Skolan måste dock vara tydlig med
vilka urvalsgrunder som används och i vilken ordning de tillämpas.
I praktiken har urvalsgrunderna medfört att skolor ofta har väldigt olika socioekonomiskt urval. I den kommunala grundskolan
medför boendesegregation ofta att elever med viss socioekonomisk
bakgrund, på grund av närhetsprincipen, samlas på vissa skolor.2
I fristående skolor har krav på kötid lett till en selektering av elever
med en viss socioekonomisk bakgrund eftersom vissa föräldragrupper ställer sina barn i köer till fristående skolor i så god tid att
de får plats på den önskade skolan.3
Vad gäller resurser är antalet lärare per elev i genomsnitt är lägre
i fristående skolor. Mot bakgrund av att det inte finns några natio1

Prop. 2009/10:165 s. 546.
För antagning till gymnasieskolan gäller inte närhetsprincipen. Socioekonomiska skillnader
mellan skolor finns även här. Skillnader påverkas bl.a. av vilka utbildningar som skolorna
erbjuder.
3
Gustafsson, Jan-Eric, m.fl., Policyidéer för svensk skola, 2016, s. 61.
2
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nella mål eller någon reglering kring detta, är det i sig inte i strid
med någon reglering.
Det faktum att fördelningen av elever inom en kommun inte får
utgöra en bedömningsgrund i t.ex. prövning av godkännande, medför att det är svårt att påverka segregationen med nuvarande system.
Generellt när det gäller kvalitetsindikatorer och uppföljning har en
strävan varit att följa upp liknande indikatorer hos både enskilda
och offentliga huvudmän. Efter förslag i propositionen Villkor för
fristående skolor m.m. har flera olika åtgärder införts eller utvecklats för att mäta kvalitetsindikatorer i både offentliga och fristående
skolor.4 Statens skolverk (Skolverket) har bl.a. fått i uppdrag att ta
fram ett nationellt register och ett nationellt informationssystem för
alla skolor som gör det möjligt att jämföra olika skolor. Systemet ska
innehålla information om skolors organisation, resultat och utbildningsutbud, upplevd kvalitet, ekonomisk information samt eventuella förelägganden från Skolinspektionen. Vad gäller den ekonomiska informationen har Skolkostnadsutredningen (SOU 2016:66)
föreslagit hur denna ska utvecklas på lokal nivå. Kommunernas skyldighet att informera om alla skolor, både enskilda och offentliga, i
kommunen har också förtydligats.
Entreprenad
Viss utbildning är möjlig att upphandla på entreprenad. Med entreprenad avses att en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman med bibehållet huvudmannaskap uppdrar åt en enskild fysisk
eller juridisk person att för kommunens, landstingets eller den enskilda huvudmannens räkning utföra uppgifter inom utbildning,
23 kap. 1 § skollagen. Vad gäller förskola och kommunal vuxenutbildning kan hela verksamheten överlämnas på entreprenad. Inom
grund- och gymnasieskolan är det endast vissa inslag inom utbildningen som får överlämnas på entreprenad, exempelvis modersmålsundervisning.
Utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad (U 2015:09) ska utreda hur skolhuvudmän
ska ges ökade möjligheter att ingå avtal med andra skolhuvudmän
4

Prop. 2013/14:112.
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om att utföra undervisning. Utredningen ska enligt ett tilläggsdirektiv5 också ta ställning till om lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och Välfärdsutredningens förslag tillsammans med andra
samarbetsformer är tillräckligt flexibla och effektiva för att huvudmännen ska kunna tillhandahålla eleverna lika tillgång till utbildning av god kvalitet.
Då frågor som rör entreprenadverksamhet inom skolväsendet
utreds i särskild ordning kommer detta inte beröras närmare i detta
sammanhang.
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten
För hälso- och sjukvården och socialtjänsten är kommuner och
landsting alltid huvudmän. Som huvudmän har kommunerna och
landstingen ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården och
socialtjänsten inom sina respektive områden och ansvar för att utveckla kvaliteten i verksamheten, 2 kap. 1 § och 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 6 § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS, och 3 kap. 1 § och 5 kap.
4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Detta ansvar som
huvudman innebär inte att landstinget eller kommunen alltid själv
måste bedriva verksamheten. Kommuner och landsting får genom
avtal lämna över uppgifter till privata utförare6 om inte annat är
särskilt stadgat.7 Myndighetsutövning får dock inte överlämnas om
det inte finns särskilt lagstöd för det, 3 kap. 16 § kommunallagen
(1991:900), KL.
Även om de övergripande lagreglerna är desamma för kommunala
och privata utförare finns skillnader. För flera LSS-insatser, liksom
för hem för vård eller boende (HVB), stödboende och vissa andra
insatser som bedrivs enligt SoL krävs enligt 23 § LSS respektive
7 kap. 1 § SoL tillstånd. Tillståndskravet gäller endast för privata
utförare. Kommuner och landsting har i stället anmälningsplikt när
5

Dir 2016:107.
Med privata utförare avses enligt 3 kap. 18 c § kommunallagen (1991:900) juridiska personer
eller enskilda individer, dock inte sådana som kommuner eller landsting äger helt eller delvis.
7
Om verksamhet enligt lag ska bedrivas av en nämnd får verksamheten inte lämnas över.
I bl.a. SoL anges att verksamheten ska bedrivas av en nämnd. Genom särskilt stadgande i SoL
har dock klarlagts att verksamhet får överlämnas på entreprenad, se 2 kap. 5 § SoL. Se även
15 kap. 1 § HSL.
6
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de driver motsvarande verksamhet. Att bedriva en sådan tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd är olagligt och kan leda till åtal.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan helt eller delvis återkalla tillstånd för verksamhet. För verksamhet i kommunal eller
landstingens regi som är anmälningspliktig kan IVO i stället besluta
att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet enligt 13 kap. 9 §
SoL, respektive 26 g § LSS.
När kommuner och landsting lämnar över verksamhet till privata
utförare kvarstår huvudmannaskapet för verksamheten och kommunen eller landstinget har därigenom också kvar det yttersta ansvaret
och ska se till att den anlitade entreprenören uppfyller de bestämmelser som gäller för verksamheten.8 Att kommunen eller landstinget ska kontrollera och följa upp verksamhet som överlämnats
till en privat utförare följer också uttryckligen av 3 kap. 19 § KL.
I huvudmännens ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål,
inriktning, omfattning och kvalitet. Vidare ingår att kontrollera och
följa upp att verksamhet som bedrivs av privata utförare följer de
föreskrifter som finns på området samt de andra krav som följer av
det avtal som slutits med den privata utföraren. Ansvaret för verksamheten fullföljs genom att kommuner och landsting utformar
upphandlingsdokument och avtal på ett sådant sätt att den privata
utföraren ges en skyldighet att bedriva verksamheten i enlighet
med mål, inriktning, omfattning och kvalitet som kommunen eller
landstinget har bestämt. Ansvaret för att kontrollera och följa upp
fullgörs genom ett strategiskt och aktivt uppföljningsarbete.9
Omfattningen av huvudmannaskapet är beroende av verksamhetsområdet. Om en kommun exempelvis upphandlar ett vårdboende
kvarstår huvudmannaskapet för verksamheten. Köper kommunen
enstaka platser har kommunen normalt inget inflytande över verksamhetens övergripande utformning. Kommunen är då inte huvudman för verksamheten, men har ett ansvar för de platser man köper.10
Huvudmannaskapet innebär alltså att kommuner och landsting
har det övergripande ansvaret att utforma välfärdsverksamheterna
utifrån lokala behov med beaktande av de övergripande skyldigheterna som framgår av lagstiftningen på området. När det gäller primär8

Prop. 1993/94:188 s. 40.
Prop. 2013/14:118 s. 38.
10
SOU 2013:53 s. 105 f.
9
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vård så finns det emellertid särskilda regler som inskränker landstingens autonomi. Sedan 2010 är det tvingande för landstingen att
erbjuda vårdvalssystem i primärvården enligt HSL. Det innebär att
landstingen har en skyldighet att organisera primärvården så att alla
som omfattas av deras ansvar för hälso- och sjukvård ska kunna
välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster. Landstinget får inte
begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom
landstinget. Landstingen sätter upp ett antal kriterier och alla utförare som uppfyller kriterierna ska godkännas inom systemet. Att
landstingen inte får begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget har ansetts innebära att utförare får
etablera sig var de vill inom vårdvalssystemet. Kravet innebär en
begränsning av de offentliga huvudmännens möjlighet att fritt utforma och utveckla egna modeller för primärvården.
Tillsyn och huvudmannaskap
Tillsynen har till syfte att granska både offentliga och privata utförare.
Samtidigt har kommuner och landsting ett särskilt ansvar för sådan
verksamhet för vilken de är huvudmän. Gränsdragningen mellan
tillsynens roll och vad som kan sägas ingå i huvudmannaskapet diskuterades av utredningen En kommunallag för framtiden i ett delbetänkande (SOU 2013:53) (UKF). UKF konstaterade att ansvaret
var delvis överlappande. UKF ansåg dock att det saknades skäl att
ändra de övergripande principerna för fördelning av ansvar. Kommuner och landsting har ett ansvar att granska att privata utförare
bedriver sin verksamhet i enlighet med lagar och föreskrifter, även
om detta också är ett ansvar för tillsynsmyndigheterna.11 Tillsynens
roll beskrivs närmare i avsnitt 5.4 nedan.
Även om ansvaret är delvis överlappande är det viktigt att notera
att huvudmannaansvaret även inkluderar aspekter som inte ingår i
tillsynsmyndigheternas roll. Som huvudman har kommuner och
landsting exempelvis ett ansvar att planera sin verksamhet så att alla
medborgare får tillgång till skola, vård och omsorg.

11

SOU 2013:53 s. 16 f.
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Samverkan mellan kommunala huvudmän

En förutsättning för att kommuner och landsting ska kunna hantera sitt ansvar som huvudmän är ofta att det finns möjlighet att
samverka. Små kommuner och mindre landsting kan behöva samordna sina resurser för att hantera utmaningar. I KL finns flera samverkansformer. Kommuner och landsting kan inrätta kommunalförbund och överlämna vården av en kommunal angelägenhet,
3 kap. 20–28 §§ KL. Ett kommunalförbund kan antingen inrättas
med en direktion eller fullmäktige. I en förbundsordning regleras de
närmare formerna för samverkan. Det finns exempelvis kommunalförbund som ansvarar för gymnasieskolor åt flera kommuner.
Vidare kan gemensamma nämnder inrättas, 3 kap. 3 a–c §§ KL.
En gemensam nämnd inrättas hos en värdkommun och har ledamöter från de ingående kommunerna. De ingående kommunerna
eller landstingen får överenskomma om de närmare formerna för
arbetet. En gemensam nämnd får samverka om alla kommunala uppgifter som kan anförtros en nämnd. Eftersom landstingsuppgifter
inte får anförtros en kommun och vice versa har en särskild lag,
lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet, införts. Enligt denna lag kan kommuner och landsting
bilda gemensamma nämnder för att bl.a. hantera kommuners och
landstings uppgifter enligt SoL och HSL.
I speciallagstiftning finns också vissa bestämmelser om samverkan. Enligt 2 kap. 7 § SoL ska, om en enskild har behov, landsting
och kommuner upprätta en individuell plan tillsammans. Av planen
ska framgå vilka insatser som behövs, vilken huvudman som ansvarar
för vad, vilka åtgärder som ska vidtas av någon annan än huvudmannen och vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret.
I 5 kap. 8 § SoL anges vidare att kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder,
och i planeringen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.
Enligt 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL ska kommuner ingå överenskommelser med landsting om samarbete för personer med olika former
av missbruksproblem samt psykisk funktionsnedsättning.
Enligt 5 kap. 9 § HSL får landsting träffa överenskommelser
med kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om
att inom ramen för landstingets uppgifter samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Landstinget ska
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bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får landstinget delta i finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet.
Sekretessregler
Förutsättningarna att samverka kan påverkas av sekretessregleringen. Inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten omfattas uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller personliga förhållanden av sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, 25 kap.
1 § och 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.
Även inom det offentliga skolväsendet gäller i många fall motsvarande sekretess för uppgifter om enskilds personliga förhållanden,
23 kap. OSL. För dessa verksamheter blir – när inga undantag från
sekretess finns i lag eller förordning12 – ett uppgiftslämnande mellan
myndigheterna inom respektive verksamhet i princip beroende av
den enskildes samtycke.
För verksamhet inom hälso- och sjukvården får uppgifter föras
mellan olika nämnder inom ett landsting och mellan nämnder som
hanterar hälso- och sjukvård i en kommun, 25 kap. 11 § 1 och 2
OSL. Det går dock i regel inte att föra uppgifter från ett landsting
till socialtjänsten i en kommun om inte den enskilde samtycker.
Det finns emellertid ett undantag som ger möjlighet att lämna uppgifter om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl
inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, 25 kap. 13 § OSL.13
Motsvarande möjlighet att lämna uppgifter mellan nämnder saknas
inom socialtjänsten. Sekretessbrytande bestämmelser mellan myndigheter inom socialtjänsten, som motsvarar vad som gäller inom hälsooch sjukvården, har dock föreslagits av tidigare utredningar.14

12
Uppgifter som omfattas av OSL:s bestämmelser om sekretess inom utbildningsverksamhet
m.m. får exempelvis enligt 10 kap. 27 § OSL lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att
intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse sekretessen ska skydda.
13
Det finns därutöver möjlighet att i vissa särskilda fall lämna uppgifter utan hinder av sekretess, se bl.a. 25 kap. 12 § OSL.
14
Se exempelvis SOU 2009:32 och SOU 2014:23.
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Sammanhållen journalföring
Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare, privata som
offentliga, kommun- som landstingsfinansierade och helt privata,
kan dela med sig av sin vårddokumentation till varandra. Med vårdgivare avses enligt 1 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) statlig
myndighet, landsting och kommun (offentlig vårdgivare) samt
annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälsooch sjukvård (privat vårdgivare). Hälso- och sjukvårdssekretessen
kan dock innebära ett problem när uppgifter ska föras mellan olika
vårdgivare. I 25 kap. 11 § 3 OSL finns därför en bestämmelse som
innebär ett undantag från sekretessen. Bestämmelsen i patientdatalagen ställer dock upp ett antal villkor för att uppgifter ska få föras
mellan vårdgivare. Innan uppgifter om en patient görs tillgängliga
för andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska patienten informeras om vad den sammanhållna journalföringen innebär.
Patienten ska också få information om att han eller hon kan neka
till att uppgifterna blir tillgängliga på det sättet. För att en vårdgivare sedan, i en enskild vårdsituation, ska få använda uppgifter som
en annan vårdgivare gjort tillgängliga genom den sammanhållna
journalföringen krävs dessutom enligt 6 kap. 3 § patientdatalagen
att 1) uppgifterna rör en patient som vårdgivaren har en aktuell
patientrelation med, 2) uppgifterna kan antas ha betydelse för att
förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, och 3) patienten samtycker till att
vårdgivaren behandlar uppgifterna.
Någon möjlighet att använda sammanhållen journalföring inom
socialtjänsten eller mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
finns inte.
Sekretess kan försvåra samverkan
Bestämmelserna om sekretess kan alltså medföra svårigheter vad
gäller samverkan mellan huvudmän.
Regeringen har föreslagit vissa lättnader i informationsöverföring mellan vårdgivare och socialtjänst, när det gäller utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård.15 Bestämmelserna syftar till att
15

Prop. 2016/17:106.
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främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda
som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller
den landstingsfinansierade öppna vården.
Problem som rör informationsöverföring mellan olika parter
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har också varit föremål för
en utredning, Utredningen om rätt information i vård och omsorg.
Betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23)
innehåller förslag till en ny hälso- och sjukvårdsdatalag och socialtjänstdatalag som sammantaget syftar till att förbättra informationsöverföringen mellan olika aktörer. Betänkandet bereds för
närvarande inom regeringskansliet. Utredningen Trygg och effektiv
utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) bedömde att dessa förslag skulle, om de genomfördes, underlätta för effektivare informationsöverföring i samband med utskrivning av patienter från slutenvård.
Sammanfattningsvis kan konstateras att sekretessreglering kan
innebära problem vad gäller samverkan mellan kommuner och landsting. Om förslagen i ovan nämnda utredning genomförs kommer
dock möjligheterna att samverka underlättas.

5.3

Insynen skiljer sig åt

Verksamhet som drivs av kommuner och landsting i egen regi omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänheten har
rätt att ta del av allmänna handlingar i verksamheten, dock inte sådana uppgifter som är sekretessbelagda. Anställda har meddelarfrihet
vilket ger rätt att lämna uppgifter, även sekretessbelagda, för offentliggörande i olika former av media.16
En av skillnaderna mellan verksamhet som utförs i offentlig regi
och verksamhet som utförs av privata aktörer är allmänhetens rätt
till insyn i verksamheten. I privat verksamhet gäller inte offentlighetsprincipen eller meddelarfriheten. Meddelarfrihet kommer dock
införas från den 1 juli 2017 efter förslag i propositionen Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.17
16
Vissa typer av sekretessbelagda uppgifter omfattas dock inte av meddelarfriheten. I OSL
anges dessa specifikt, se exempelvis 21 kap. 8 § nämnda lag.
17
Prop. 2016/17:31.
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Möjligheten till ökad insyn har under de senaste åren uppmärksammats allt mer och ett antal förändringar har genomförts eller
föreslagits. Av 3 kap. 19 a § KL framgår sedan 2014 att när en kommun eller ett landsting sluter avtal med en privat utförare, ska kommunen respektive landstinget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet
som lämnas över. Kommuner har vidare insynsrätt i de fristående
skolorna för att kunna tillgodose sina skyldigheter enligt skollagen
och tillgodose allmänhetens behov av insyn.18 Insynsrätten för kommunen ger dock inte någon rätt att ta del av t.ex. de ekonomiska
förhållandena hos den fristående skolan.
I betänkandet Offentlighetsprincipen i fristående skolor (SOU
2015:82) föreslås att en ny bestämmelse införs i OSL som innebär
att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen, TF, om rätt att
ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar
ska gälla också handlingar hos huvudmän för fristående skolor. Samtliga huvudmän för fristående skolor ska omfattas. Huvudmännen
ska vid tillämpningen av OSL jämställas med myndigheter. Några
materiella ändringar i OSL bedöms inte vara nödvändiga. Det innebär bl.a. att elever i fristående skolor kommer att omfattas av samma
sekretessbestämmelser i OSL som elever i kommunala skolor.
Införandet av handlingsoffentlighet i de fristående skolorna för
med sig ett antal nya krav på huvudmännen. De ska bl.a. vara skyldiga att registrera sina allmänna handlingar enligt samma principer
som gäller för myndigheter. Bestämmelserna i TF och OSL om tillhandahållande av allmänna handlingar och om tillgänglighet blir
tillämpliga på de enskilda huvudmännen. I betänkandet görs bedömningen att några mer detaljerade bestämmelser om tillgänglighet
inte bör införas.
I betänkandet Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) föreslås
att offentlighetsprincipen ska införas på motsvarande sätt i annan
offentligt finansierad, privat utförd välfärdsverksamhet. Enskilda
juridiska personer som driver sådan verksamhet ska jämställas med
myndigheter vid tillämpningen av OSL. Förslaget medför att enskilda
juridiska personer ska iaktta reglerna i OSL om hanteringen av allmänna handlingar. Insynen ska också tillämpas i sådan utbildningsverksamhet som upphandlas från kommuner och landsting.
18

Prop. 2013/14:112.
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Välfärdsinsyn
Arbetsmarknadens parter inom vård- och omsorgssektorn har utvecklat en gemensam överenskommelse som syftar till att öka insynen i offentligt finansierad vård och omsorg. Bakom Välfärdsinsyn står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarföreningen KFO, Arbetsgivaralliansen, Vårdföretagarna, samt fackförbunden Vision, Kommunal, Vårdförbundet, Naturvetarna, Fysioterapeuterna, Tjänstetandläkarna, Akademikerförbundet SSR, SRAT,
Sveriges Läkarförbund, Arbetsterapeuterna, Psykologförbundet
och Sveriges Farmaceuter. Arbetet syftar till att skapa en webbsida,
Välfärdsinsyn.se, genom vilken allmänheten ska kunna få insyn i
offentligt finansierade vård- och omsorgsverksamheter. Webbplatsen
är tänkt att skapa förutsättningar för att allmänhet, politiker, medier
och brukare ska kunna bilda sig en uppfattning om de utförare som
är verksamma inom vård- och omvårdnadssektorn. Verksamheter
ska redovisas på ett enhetligt sätt för att kunna jämföras. Detta ska
skapa insyn, öppenhet och transparens, som i förlängningen avser
att leda till bättre kvalitet och resursutnyttjande.
Webbplatsen ska innehålla information på enhetsnivå. Den information som ska redovisas är vem som äger eller driver en viss
verksamhet, ekonomiska basfakta, kvalitetsmätningar, personalens
anställningsvillkor och personaltäthet. Alla utförare av välfärdstjänster, privata såväl som offentliga och idéburna verksamheter, som
vill bidra till insyn och öppenhet ska kunna ansluta sig till sajten.
Noteras bör att överenskommelsen gjordes 2013 och att den senaste
informationen på hemsidan är att sajten kan bli offentlig under 2017.
Hittills har ett lokalt test genomförts med utförare inom äldreomsorg.

5.4

Tillsynens roll

För att kontrollera att verksamheter uppfyller krav i föreskrifter
utövar IVO samt Skolinspektionen tillsyn över hälso- och sjukvården, socialtjänsten och utbildningsområdet.
5.4.1

Skolinspektionen

Skolinspektionen skiljer på regelbunden tillsyn, riktad tillsyn och
kvalitetsgranskning.
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Regelbunden tillsyn
Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av bl.a. förskola,
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Kommuner utövar tillsyn över bl.a. fristående förskolor.
Skolinspektionen har, inom ramen för den regelbundna tillsynen, tidigare granskat alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet.
Tillsynen har genomförts över en flerårig tidscykel. All skolverksamhet har ingått i tillsynen.
Från och med januari 2015 tillämpar Skolinspektionen en modell
för regelbunden tillsyn som innebär en starkare inriktning av tillsynen mot de skolor, både fristående och kommunala, där myndigheten bedömer att många elever riskerar att inte få den utbildning de
har rätt till. Dessa skolor får en mer omfattande tillsyn än övriga.
Den nya modellen lägger också större fokus på de processer som behöver fungera för att skolor och andra verksamheter ska klara av sitt
uppdrag och på att bedöma helheten snarare än enskilda faktorer.19
Den nya modellen för regelbunden tillsyn innebär att Skolinspektionen inte längre besöker samtliga skolor i landet. Erfarenheterna
från den regelbundna tillsynen kan därmed inte heller sammanställas till en övergripande lägesbild av landets skolor och heller inte
läsas som en beskrivning av svensk skola i stort.
I den regelbundna tillsynen bedömer Skolinspektionen om, och
i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bl.a. från
skollagen, förordningar och läroplaner.
Skolinspektionen tillsynar både huvudmännen och verksamheterna vid skolenheterna. För vissa delar av skolväsendet är det huvudmännen som omfattas av tillsyn. Det gäller särskilt förskolan där
kommunen är tillsynsmyndighet. Vad som ingår i tillsynen framgår
av de bedömningsunderlag myndigheten tagit fram och varierar
något beroende på vilken del av skolväsendet som bedöms och om
det är fråga om en kommunal eller enskild huvudman.

19
Skolinspektionen, Ökat fokus på skolor med större utmaningar – Skolinspektionens
erfarenheter och resultat 2015, 2016.
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När det gäller tillsynen av huvudmännen bedöms hur huvudmannen ser till att bl.a. rektor eller förskolechef eller motsvarande
som anställs har pedagogisk insikt, att skolenheter har tillgång till
elevhälsa, skolbibliotek m.m. Skolinspektionen bedömer även hur
huvudmannen arbetar för att kontinuerligt och långsiktigt utveckla
och förbättra utbildningen. Exempelvis bedöms inriktningen på
huvudmannens kvalitetsarbete och att huvudmannen följer upp
resultaten inom utbildningen.20
När det gäller tillsynen av skolenheter bedöms bl.a. om undervisningen utgår ifrån och omfattar målen i läroplaner, kursplaner,
examensmål, ämnesplaner m.m. Skolinspektionen bedömer även hur
skolan arbetar med särskilt stöd, bedömning och betygsättning,
trygghet och studiero, styrning och utveckling av verksamheten, m.m.
När det gäller Skolinspektionens tillsyn av huvudmännen för
vuxenutbildningen ingår bl.a. en bedömning av om hemkommunen
aktivt verkar för att informera och motivera att de som har rätt till
sådan utbildning får delta i utbildningen.
Skolinspektionens riktade tillsyn
I den riktade tillsynen tittar Skolinspektionen på ett avgränsat område som undersöks på ett urval av skolor eller verksamheter. Syftet
är att kontrollera att de granskade verksamheterna följer lagar och
regler. Varje riktad tillsyn utformas utifrån det område som granskas och syftet med tillsynen. Granskningen kan göras exempelvis i
form av dokumentstudier, besök och intervjuer med rektorer, lärare,
elever och andra berörda.
Efter tillsynen fattar Skolinspektionen ett beslut för varje skola,
verksamhet eller huvudman som har granskats. Besluten riktas till
den ansvarige huvudmannen. Om tillsynen visar på brister ställer
Skolinspektionen krav på åtgärder i beslutet. Om tillsynen avser ett
speciellt område eller en specifik sakfråga och flera verksamheter
ingår i tillsynen sammanställs resultaten av en riktad tillsyn i en övergripande rapport.

20

Skolinspektionen, Regelbunden tillsyn av enskild huvudman, 2014.
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Skolinspektionens kvalitetsgranskning
Vid sidan av tillsynen studerar Skolinspektionen med hjälp av kvalitetsgranskningarna olika delar av skolornas arbete mer ingående.
Granskningarna utgår från nationella mål och riktlinjer med stöd av
forskningsresultat och beprövad erfarenhet och inriktas mot olika
kvalitetsaspekter. I årsrapporter redovisar Skolinspektionen sina
resultat av både tillsynen och kvalitetsgranskningen. Detta beskrivs
närmare i kapitel 6 nedan.
Diskussion om Skolinspektionens tillsyn
Skolinspektionens tillsyn har blivit föremål för en del kritik. Kritiken
riktas kanske framför allt mot att tillsynen gett upphov till administrativa kostnader och är alltför inriktad på att verksamheterna följer
formella regelverk. OECD menar exempelvis att inspektionen bör
skifta fokus från administrativ kontroll till att mer fokusera på att
lyfta fram tydliga exempel på hur skolan kan utvecklas.21
Forskaren Ivarsson Westerberg menar i en nyligen publicerad
studie att den vetenskapliga grund som Skolinspektionens tillsyn
vilar på är svag. Den bygger på tolkningar och sammanfattningar av
delvis helt motstridiga forskningsresultat. Han menar även att skolinspektion tar tid, kraft och resurser från den löpande skolverksamheten och att skolans komplexa verklighet reduceras till kortfattade
presentationer och måldokument. Han menar att inget av detta ger
mätbara positiva effekter på verksamheten i klassrummet och föreslår att Skolinspektionens verksamhet vrids mer mot skolutveckling och främjande granskning.22
Skolinspektionen bedömer dock att tillsynen ger en samlad och
genomgripande analys av verksamheten och att den skapar ett tryck
på skolor och huvudmän att utveckla verksamheten. Myndigheten
anger även att 83 procent av de rektorer som besvarat en enkät anser
att tillsynen kommer att bidra till förbättringsarbetet på skolan i
mycket hög eller i ganska hög grad. 61 procent av rektorerna anser

21

OECD, Improving Schools in Sweden – An OECD perspective, 2015, s. 172.
Ivarsson Westerberg, Anders, På vetenskaplig grund – Program och teknologi inom skolinspektionen, 2016.

22
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även att tillsynen i mycket eller ganska hög grad bidragit till förbättring av den pedagogiska verksamheten.23
5.4.2

Inspektionen för vård och omsorg

Före 2010 ansvarade länsstyrelserna för tillsynen inom socialtjänsten
och Socialstyrelsen för hälso- och sjukvården, men efter 2010 samordnades tillsyn för hälso- och sjukvård med socialtjänsten och
fördes över till Socialstyrelsen. Verksamheten har därefter från 2013
förts över från Socialstyrelsen till en särskild tillsynsmyndighet;
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Syftet med en särskild
tillsynsmyndighet var att stärka tillsynen då det ansågs viktigt att
kvaliteten i verksamheterna följs noga och att eventuella problem
kunde åtgärdas effektivt.24 Genom att skapa en självständig tillsynsmyndighet var avsikten att tillsynsarbetet skulle kunna stå självständigt från normering och kunskapsutveckling som fortsatt är
Socialstyrelsens uppdrag.
Tillsynen är det grundläggande verktyget i statens kontroll av
vårdens och omsorgens kvalitet och säkerhet.25 Syftet med IVO:s
tillsyn är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är
säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra
föreskrifter. IVO ska även lämna råd och ge vägledning, kontrollera
att brister och missförhållanden avhjälps, förmedla kunskap och
erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och informera och ge råd
till allmänheten inom ramen för sin tillsyn. Det kan vara värt att
notera att tillsynen därmed har många fler funktioner än de rena
kontrollfunktioner som myndigheten ansvarar för. Att IVO ska ge
råd och vägledning inom ramen för tillsynen innebär att tillsynen
även kan fylla en viktig funktion för att utveckla kvaliteten inom
verksamheterna.

23

Skolinspektionen, Från huvudman till klassrummet – tät styrkedja viktigt för förbättrade
skolresultat, 2014, s. 6.
24
Prop. 2012/2013:20.
25
Prop. 1995/96:127 s. 69 f.
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Tillsynen av hälso- och sjukvården
Tillsyn på hälso- och sjukvårdens område innebär enligt 7 kap. 3 §
patientsäkerhetslagen (2010:659) att granska att verksamheten och
personalen uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och
omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med
lagar och andra föreskrifter.26 IVO ska lämna råd och ge vägledning
i tillsynen, 7 kap. 4 § patientsäkerhetslagen.
Som en del av tillsynen ska IVO bl.a. pröva klagomål mot hälsooch sjukvården och dess personal enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen.27 I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar enligt bl.a. den s.k. lex Maria. Tillsynen omfattar både privata
och offentliga vårdgivare.
Tillsynen ska främst inriktas på granskning av att vårdgivaren
fullgör sin skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet innebär bl.a. att
vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som medfört eller
hade kunnat medföra en vårdskada.
Om en vårdgivare inte fullgör sin skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och om det finns skäl att befara att
underlåtenheten medför fara för patientsäkerheten eller säkerheten
för andra, ska IVO förelägga vårdgivaren att fullgöra sina skyldigheter. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite, 7 kap. 24 §
patientsäkerhetslagen. IVO kan ytterst besluta att förbjuda en verksamhet vid missförhållanden som utgör en fara för patientsäkerheten
eller är av allvarligt slag eller om det är påtaglig fara för patienters liv,
hälsa eller personliga säkerhet, 7 kap. 26 och 27 §§ patientsäkerhetslagen. Om det upptäcks brister och missförhållanden i en privat
vårdgivares verksamhet så är det mot denne vårdgivare som kritik
ska riktas, inte mot huvudmannen.
IVO har inte möjlighet att granska all verksamhet. Ansvaret för
att bedriva god och säker vård och omsorg ligger hos huvudmännen
som t.ex. är skyldiga att följa upp avtal som de tecknar med privata
vårdgivare inom ramen för sitt huvudmannaskap. IVO kan däremot
26
27

2 § förordningen (2013:176) om instruktion för Inspektionen för vård och omsorg.
1 § förordningen om instruktion för Inspektionen för vård och omsorg.
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genom en väl fungerande analysverksamhet och inspektioner som
fokuserar på egenkontroll kombinerat med stickprovskontroller
bidra till en positiv utveckling av vården och omsorgen.
Regeringen har gjort bedömningen att de resurser som IVO
i dag avsätter för riskbaserad tillsyn inte är tillräckliga. Viktiga tillsynsinsatser, t.ex. inom primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin,
mödravården samt inom den sociala barn- och ungdomsvården
genomförs inte i önskad omfattning. Det innebär i sin tur att tillsynen riskerar att inte uppmärksamma brister i omsorg och patientsäkerhet.28 Efter förslag i budgetpropositionen har därför IVO fått
höjda anslag för sin tillsynsverksamhet.29
Tillsynen av socialtjänsten
Inom socialtjänsten bedriver IVO bl.a. tillsyn över handläggning av
ärenden, hur kommunerna bedriver uppsökande verksamhet samt
själva utförandet av insatserna. Det innebär t.ex. tillsyn över missbruks- och beroendevården, individ- och familjeomsorgen, HVB
för barn, unga och vuxna inklusive de boenden som drivs av Statens
institutionsstyrelse (SiS), stödboende samt äldreboenden.30 IVO:s
tillsyn inriktas i många fall på kommunernas tillsyn av verksamheter,
samt dokumentation, rutiner m.m. för socialtjänsten. Det finns dock
ett antal undantag där det finns krav på mer regelbunden direkt
verksamhetstillsyn (frekvenstillsyn) som rör ungdomar och barn.
IVO granskar minst en gång per år HVB för barn och unga, stödboenden, särskilda ungdomshem och bostäder med särskild service
för barn eller ungdomar. Inom ramen för tillsyn finns också uppgiften att hantera s.k. lex Sarah-anmälningar.
Förutsättningarna att granska verksamheten påverkas av att lagstiftningen inte har tydligt definierade krav, vilket kan leda till tolkningsproblem, t.ex. vad krav på bemanning eller god kvalitet innebär. I IVO:s tillsyn används i vissa fall särskilda bedömningsstöd.
Dessa syftar inte till att utgöra allmänna råd eller föreskrifter som
ligger inom Socialstyrelsens kompetens, utan främst till att operationalisera befintliga lagar, riktlinjer m.m. Det finns dock endast ett
28

Se prop. 2016/17:1, utgiftsområde 9, s. 51–53.
Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 9, s. 57.
30
www.ivo.se/tillsyn/tillsynsomraden/ 2017-01-23.
29
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fåtal bedömningsstöd som publicerats för socialtjänsten i dagsläget,
framför allt inriktas dessa mot bemanningskrav i äldreomsorg. Fokus
i bedömningsstöden är dock inte tydliga indikatorer, utan delkomponenter i en samlad bedömning, såsom lokalernas utformning,
vårdbehov, tekniska hjälpmedel och boendets storlek.
Den största delen av IVO:s resurser läggs på klagomålshantering
(43 procent) och frekvenstillsyn (14 procent) medan övrig tillsyn
endast står för 13 procent av resursåtgång. Frekvenstillsynen och
klagomålshanteringen är uppgifter som följer av föreskrifter på
området.

5.5

Krav på kvalitet och uppföljning

För att medborgarna, såväl som brukarna, ska känna tillit till de välfärdstjänster som samhället svarar för är det nödvändigt att de offentligt finansierade verksamheterna uppnår en hög kvalitet. Detta
gäller naturligtvis oavsett om verksamheten bedrivs av kommuner
eller landsting i egen regi eller utförs av privata utförare eller enskilda huvudmän i skolväsendet. När verksamhet bedrivs i egen regi
kan kommuner och landsting direkt styra verksamheten genom att
formulera mål och bestämma hur dessa ska uppnås. Styrningsmöjligheterna är stora genom att den ansvariga nämnden kan gripa in
direkt i verksamheten och exempelvis byta ut chefer om verksamheten inte fungerar tillfredställande. Om resursbehovet av någon
anledning förändras kan ersättningssystem omgående ändras. Styrmöjligheterna ser i dessa avseenden väldigt annorlunda ut vad gäller
verksamhet som bedrivs av privata utförare.
5.5.1

Skolväsendet

Inom skolväsendet ansvarar huvudmannen för att utbildningen
genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.31 Huvudmannen
har därmed det slutliga ansvaret för att utbildningen vid en skola
31

2 kap. 8 § skollagen.
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eller förskola genomförs i enlighet med de bestämmelser som staten
beslutat.
Skolinspektionen ska lämna godkännande till alla enskilda huvudmän för grund- och gymnasieskolor som har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen om utbildningen
inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller
för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den
kommun där utbildningen ska bedrivas. När Skolinspektionen handlägger ärenden om godkännande ska den kommun där utbildningen
ska bedrivas ges tillfälle att yttra sig. Skolinspektionen kan inte själv
utforma och ställa andra krav, t.ex. högre kvalitetskrav än de som
framgår av föreskrifterna, utan ska lämna godkännande till alla som
uppfyller kraven i skollagen. Förskolor godkänns av kommunen
där utbildningen ska bedrivas. Kommunerna kan inte heller ställa
andra krav än de som följer av föreskrifter på området.
Den utbildningsverksamhet som kommuner och landsting upphandlar enligt de särskilda entreprenadsbestämmelserna i 23 kap.
skollagen är dock kommunen huvudman för. För sådan verksamhet
gäller samma regelverk som beskrivs nedan avseende socialtjänsten
och hälso- och sjukvården.
5.5.2

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården

En kommun eller ett landsting som vill överlåta utförandet av tjänster
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården till en privat utförare
kan välja att upphandla verksamheten enligt lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling, LOU, eller att inrätta ett valfrihetssystem
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV.32 Ett valfrihetssystem enligt LOV får upprättas för vissa tjänster inom hälso- och
sjukvård och för socialtjänster.33 I ett valfrihetssystem ska samtliga
leverantörer som uppfyller de i förväg uppställda kraven godkännas
till systemet och något urval bland leverantörerna sker alltså inte.
Detta är en skillnad från vad som gäller vid upphandling, där leverantörerna konkurrerar om ett offentligt kontrakt. I ett valfrihetssystem är det i stället den enskilde som ska använda tjänsten som
32
Utredningen har i sitt betänkande SOU 2016:78 föreslagit att LOV ska ersättas av en ny
lag om valfrihetssystem som innebär vissa förändringar i förhållande till förstnämnd lag.
33
1 kap. 1 § LOV.
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väljer vilken av de godkända leverantörerna som ska utföra den aktuella tjänsten.
När verksamhet överlåts på privata utförare enligt LOV eller
LOU är styrmedlen annorlunda och mer begränsade än vad som är
fallet för verksamhet som bedrivs i egen regi. Förutsättningarna för
hur verksamheten ska bedrivas och på vilket sätt tjänsterna ska
utföras måste då fastställas i de dokument som upprättas i en upphandling eller ett valfrihetssystem, dvs. i upphandlingsdokumenten,
och i avtalen. Styrningen blir därmed mer indirekt eftersom mål
och andra politiska viljeyttringar i förhand måste omformuleras till
krav och villkor. Ersättningen måste också bestämmas i förhand.
Även möjligheterna till uppföljning och insyn i verksamheten måste
regleras avtalsmässigt.
Som ovan redogjorts för är kommunen eller landstinget huvudman även för sådan verksamhet som överlåts till privata utförare.
Huvudmannaskapet innebär en skyldighet att utforma förfrågningsunderlag och avtal på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt bedrivs på den av kommunen eller landstinget önskade nivån. Kommunerna och landstingen har således ett
ansvar för att ställa tillräckliga och relevanta krav i avtalen med de
privata utförarna.34
Möjligheteten att ställa krav i upphandlingar och i valfrihetssystem
Vid tillämpningen av bestämmelserna om offentlig upphandling,
liksom vid inrättandet av ett valfrihetssystem enligt LOV, tillämpas
de grundläggande EU-rättsliga principerna om likabehandling,
icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessa grundläggande principer har sitt ursprung i EUFfördraget och i EU-domstolens rättspraxis och följer ytterst av fördraget och de artiklar som reglerar rätten till de fria rörligheterna,
som etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster. Att
dessa principer ska iakttas anges uttryckligen i de EU-rättsliga upphandlingsdirektiv som reglerar offentlig upphandling. Eftersom
principerna grundas på EUF-fördraget är de emellertid tillämpliga
även om upphandlingsdirektiven inte är tillämpliga, i fall då det finns
34

Prop. 2013/14:118.
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ett bestämt gränsöverskridande intresse.35 Sverige har dock valt att
införa bestämmelser som innebär att dessa principer ska tillämpas
även i situationer som inte omfattas av EU-rätten. I de svenska upphandlingslagarna och i LOV anges att principerna är tillämpliga och
i samtliga fall ska iakttas vid tillämpningen av dessa lagar.36
Upphandlingskriterier
Vid upphandling förekommer flera moment som påverkar valet av
leverantör. Dessa olika upphandlingskriterier kan vara uteslutningsgrunder, krav på leverantören, krav på föremålet som upphandlas,
särskilda kontraktsvillkor och tilldelningskriterier.
Uteslutningsgrunderna utgör villkor som innebär att leverantörer
under vissa förhållanden kan exkluderas från möjligheten att delta i
upphandlingen. Krav på leverantören innebär krav på att denne ska
vara kvalificerad i vissa avseenden. Krav på leverantören kan vara
krav på organisationens och ledningens erfarenhet och lämplighet,
som kan styrkas genom intyg eller referenser. Krav på upphandlingsföremålet innebär krav på föremålet för upphandlingen. Det kan
handla om krav på prestanda, funktion, miljöegenskaper m.m. men
också exempelvis att all personal ska ha genomgått viss utbildning
eller krav på öppettider vad gäller viss verksamhet.
Utvärderingen av anbud sker på grundval av tilldelningskriterier.
Sådana kriterier ska ha en koppling till kontraktsföremålet, som
exempelvis kvalitetsaspekter, miljöaspekter eller sociala aspekter.
Särskilda kontraktsvillkor utgör villkor för hur ett kontrakt ska
fullgöras, som måste accepteras av leverantören för att denne ska
kunna tilldelas kontraktet. Det kan handla om sociala, miljömässiga
eller andra villkor som innefattar förpliktelser som leverantören
åtar sig att leva upp till. Ett särskilt kontraktsvillkor måste inte vara
uppfyllt vid anbudstillfället, utan ska fullgöras under avtalstiden.

35

Utredningen har redogjort närmare för detta i betänkandet SOU 2016:78, s. 485 ff.
Utredningen föreslår dock i betänkandet SOU 2016:78 att upphandlingar av välfärdstjänster vars värde inte uppgår till det i upphandlingsdirektivet angivna tröskelvärdet och
som saknar ett gränsöverskridande intresse ska undantas från LOU. Detta innebär att de
grundläggande principerna inte skulle gälla vid sådan upphandling. Utredningen föreslår
också att en ny lag om valfrihetssystem ska ersätta nuvarande LOV, och att det i den föreslagna lagen endast ska erinras om att principerna ska iakttas när det finns ett sådant intresse.
36
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Villkoren ska ha koppling till det upphandlade kontraktet på samma
sätt som gäller för tilldelningskriterierna.
För alla upphandlingskriterier gäller också att de kriterier som
uppställs ska gå att kontrollera.37
Även i ett valfrihetssystem enligt LOV uppställer kommunen
eller landstinget krav och villkor såväl på leverantörerna, som på den
tjänst som ska utföras, och grunder för uteslutning regleras i lagen.
Hur långtgående krav kan ställas?
Åtgärder som strider mot bestämmelserna i EUF-fördraget, som
friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten, är som
utgångspunkt inte tillåtna. Under vissa förutsättningar kan de
emellertid rättfärdigas. Detta kan ske antingen genom något av de
undantag som anges i fördraget, såsom för verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt och tillämpning av bestämmelser som föreskriver särskild behandling av utländska medborgare som grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa
(artiklarna 51 och 52 EUF-fördraget). En sådan åtgärd kan också,
enligt EU-domstolens praxis, rättfärdigas om den motiveras av ett
s.k. tvingande hänsyn till allmänintresset. Tvingande hänsyn till
allmänintresset kan vara bl.a. allmän ordning, skydd för människors
liv och hälsa, folkhälsa och bibehållen ekonomisk jämvikt i det sociala
trygghets- och socialförsäkringssystemet.38
Enligt EU-domstolen krävs att nationella bestämmelser som
kan hindra eller göra det mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheterna, för att vara tillåtna måste uppfylla vissa förutsättningar. Åtgärderna ska vara tillämpliga på ett icke-diskriminerande
sätt, framstå som motiverade med hänsyn till ett trängande allmänintresse, vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas av dem samt inte gå utöver vad som är nödvändigt för att för att uppnå denna målsättning.39 Denna bedömning benämns ofta som proportionalitetstestet, eller inre-marknadstestet.
37

Dom EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, p. 47–52.
Se bl.a. Bernitz,Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 2010, s. 259 f. och s. 286.
39
Dom Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, p. 37.
38
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Genom EU-domstolens avgörande i målet Contse har detta inremarknadstest utsträckts till att omfatta krav och kriterier också i
offentliga upphandlingar. Enligt denna dom ska alla nationella
åtgärder och bedömningskriterier för val av anbud i en upphandling
följa fördragets bestämmelser, och begränsningar av de friheter
som garanteras av fördraget måste uppfylla de villkor som framgår
av rättspraxis för att vara tillåtna, dvs. inre-marknadstestet.40
Det finns emellertid skilda uppfattningar kring tillämpligheten
av inre-marknadstestet vid offentlig upphandling. Frågan om när
inre-marknadstestet ska tillämpas är intressant, eftersom en sådan
tillämpning i princip kräver att varje åtgärd ska motiveras av ett
tvingande hänsyn till allmänintresset. Upphandlingsutredningen
(SOU 2013:12) utredde i sitt slutbetänkande frågan om hur långtgående krav och kriterier avseende sociala hänsyn och miljöhänsyn
som EU-rätten tillåter. Frågeställningen är dock av principiell karaktär. Av de rättsutlåtanden som Upphandlingsutredningen tog del av
framgick två olika synsätt avseende inre-marknadstestets tillämplighet.41 Enligt det ena synsättet ska i princip alla krav och kriterier
klara inre-marknadstestet, utöver de krav som specifikt uppställs
för exempelvis tilldelningskriterier och särskilda kontraktsvillkor.
Enligt det andra synsättet ska testet endast tillämpas när de begränsar
potentiella leverantörers faktiska tillträde till upphandlingsförfarandet, dvs. i kvalificeringsfasen. Krav som syftar till att definiera köpet
ska då inte omfattas av testet. Enligt Upphandlingsutredningen talar
mycket för det senare resonemanget, då det anses orimligt att varje
upphandlingsåtgärd ska vara motiverad av ett tvingande hänsyn till
allmänintresset. Det finns vidare inte något uttalat stöd i EU-rättslig praxis för att testet ska tillämpas på krav som definierar köpet.
Vare sig tilldelningskriterier eller särskilda kontraktsvillkor bör
enligt Upphandlingsutredningen omfattas av inre-marknadstestet
eftersom dessa inte utgör kvalificeringskrav.42
I denna fråga finns alltså inte något klart svar, utan det får slutligen avgöras på EU-nivå vilken tolkning som ska gälla.
40

Dom Contse, C-234/03, EU:C:2005:644, p. 49.
Upphandlingsutredningen lät docent Jörgen Hettne, expert på EU-rätt, analysera frågeställningarna. Därefter fick professorerna Roberto Caranta och Peter Kunzlik, båda med inriktning på EU:s upphandlingslagstiftning, kommentera analysen. Se vidare SOU 2013:12
s. 387 ff. och bilaga 11 a.
42
SOU 2013:12 s. 387 ff.
41
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Vilken typ av krav får ställas?
I målet Concordia angav EU-domstolen mer specifikt de villkor
som krav och kriterier i en offentlig upphandling ska uppfylla för
att vara förenliga med unionsrätten. Domstolen anförde att tilldelningskriterier måste ha samband med kontraktets föremål, vara
mätbara för att inte ge den upphandlande myndigheten obegränsad
valfrihet, uttryckligen anges i kontraktshandlingarna eller i annonsen och vara förenliga med alla grundläggande principer i unionsrätten, särskilt icke-diskrimineringsprincipen.43 Tillämpningen av
dessa kriterier ska dessutom ske med iakttagande av förfarandereglerna i upphandlingsdirektivet.44
Upphandlande myndigheter är dock inom dessa ramar relativt
fria att uppställa tilldelningskriterier.45 Ett tilldelningskriterium
måste visserligen syfta till att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, men alla tilldelningskriterier måste inte vara av ekonomisk art, eftersom även andra faktorer kan påverka ett anbuds
värde för den upphandlande myndigheten.46 Domstolen har exempelvis ansett att upphandlande myndigheter, under ovan nämnda
förhållanden, får tillämpa såväl kriterier som beaktar miljöhänsyn,
såsom fordons kväveoxidutsläpp och bullernivå, som kriterier enligt
vilka det krävs att levererad el produceras från förnybara energikällor
och kriterier som innebär att varor ska komma från rättvis handel.47
Även särskilda kontraktsvillkor måste ha ett samband med kontraktsföremålet, anges i annonsen eller i förfrågningsunderlaget och
vara förenliga med de grundläggande rättsprinciperna.48 Sådana villkor kan vara bl.a. sociala hänsyn och miljöhänsyn. I de svenska förarbetena anges vidare att särskilda kontraktsvillkor om miljöhänsyn
kan vara krav på att varor ska levereras i emballage av återvunnet
material eller att en viss produktionsmetod som visat sig miljövänlig
används. Vad gäller sociala aspekter anges som exempel antidiskri-

43

Dom Concordia Bus Finland, C-513/99, EU:C:2002:495, p. 69.
Dom Concordia Bus Finland, C-513/99, EU:C:2002:495, p. 62 och 63.
45
Jfr dom EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, p. 37–39.
46
Dom Concordia Bus Finland, C-513/99, EU:C:2002:495, p. 59.
47
Dom Concordia Bus Finland, C-513/99, EU:C:2002:495, p. 69, dom EVN och Wienstrom,
C-448/01, EU:C:2003:651, p. 34 och dom Max Havelaar, C-368/10, EU:C:2012:284, p. 91.
48
Dom Beentjes, C-31/87, EU:C:1988:422, p. 28–37.
44
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mineringsklausuler, krav på arbetsmiljön vid utförandet av tjänsten
samt krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder.49
Som framgått är proportionalitetsprincipen av avgörande betydelse för att bedöma om krav eller kriterier i en tilldelning av ett
offentligt kontrakt är förenliga med EU-rätten. Detta innebär bl.a.
att de måste vara proportionerliga i förhållande till den upphandlade tjänsten. EU-domstolen har exempelvis bedömt att ett krav på
att leverantören vid tidpunkten för anbudets avgivande skulle förfoga över en lokal på orten, som var öppen för allmänheten, var
uppenbart oproportionerligt, även om förekomsten av en sådan lokal
kunde anses lämplig för att säkra patienternas hälsa.50 Vidare har
upphandlingskriterier som innebar tilldelning av extra poäng för
produktion utöver den som omfattades av kontraktet, inte ansetts ha
ett samband med kontraktets föremål, och därför inte bedömts förenligt med gemenskapsbestämmelserna för offentlig upphandling.51
Av praxis från EU-domstolen följer vidare att det exempelvis är
möjligt att ställa krav på att leverantören vid utförandet av ett kontrakt ska sysselsätta en viss andel arbetslösa personer, och att ställa
villkor rörande sysselsättning knutet till en lokal åtgärd för att bekämpa arbetslösheten. Villkoret får dock inte avse arbetslösa av en
viss nationalitet.52 Det är inte heller som utgångspunkt tillåtet att
exempelvis gynna leverantörer från vissa geografiska områden, även
om detta också missgynnar leverantörer i medlemsstaten.53 Detta
innebär exempelvis att ett krav på att råvaror ska ha producerats
lokalt knappast är förenligt med de grundläggande principerna.
Villkor avseende information och uppföljning
Krav på information som ska lämnas under utförandet av ett kontrakt bör uppställas som särskilda kontraktsvillkor. Villkor om att inhämta exempelvis brukarinformation och annan information under
utförandet av kontraktet är sannolikt förenligt med EU-rätten, om
49

Prop. 2006/07:128 s. 174 och 198 ff.
Dom Contse, C-234/03, EU:C:2005:644, p. 36 ff.
51
Dom EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, p. 68. Se även dom Contse,
C-234/03, EU:C:2005:644, p. 69.
52
Dom Beentjes, C-31/87, EU:C:1988:422, p. 29–31, och dom kommissionen mot Frankrike,
C-225/98, EU:C:2000:494, p. 46, 50–51.
53
Dom kommissionen mot Italien, C-360/89, EU:C:1992:235, p. 6–9.
50
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informationen har en koppling till den upphandlade tjänsten och är
proportionell.54 Dessa förutsättningar medger enligt utredningens
bedömning relativt omfattande möjligheter att uppställa krav på att
information ska lämnas till den upphandlande myndigheten. I detta
sammanhang kan nämnas att villkor som innebar en skyldighet för
leverantören att ge den upphandlande myndigheten tillgång till erforderliga uppgifter som ansågs nödvändiga för kontroll av att villkor
i avtalet samt tillämplig lagstiftning följdes, och att den upphandlande myndigheten gavs rätt att när som helst, utan förvarning,
kontrollera detta, har bedömts förenliga med upphandlingslagstiftningen.55
Nationella upphandlingsstrategin
Regeringen antog i juni 2016 Nationella upphandlingsstrategin
(Fi 2016:8), i syfte att få fler myndigheter att använda offentliga
inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet. Enligt regeringen behövs en nationell upphandlingsstrategi för att främja innovationer och skapa förnyelse inom offentlig sektor och i näringslivet. Strategin behövs också för att uppnå regeringens mål om
offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för väl fungerande verksamheter och ett medel för att nå de nationella miljömålen och sociala hållbarhetsmål samt t.ex. de förvaltningspolitiska
målen. Med hjälp av en väl fungerande konkurrens vill regeringen
använda upphandling som ett verktyg för att öka effektivitet och
kvalitet i offentlig sektor samtidigt som hänsyn tas till Sveriges internationella åtaganden inom såväl EU, WTO och våra frihandelsavtal.
Målet är att offentlig upphandling ska vara effektiv, rättssäker och
ta tillvara konkurrensen på marknaden. Den ska också främja innovativa lösningar och ha miljöhänsyn och sociala hänsyn i beaktande.
Utifrån detta övergripande mål har regeringen tagit fram ett flertal
inriktningsmål för upphandlingsstrategin. Bland dessa mål anges
offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär. Bety54

Andrea Sundstrand, rättsutlåtande till Utredningen om en kommunallag för framtiden,
den 8 mars 2013, SOU 2013:53, bilaga 2.
55
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 2 september 2016 i mål nr 4043-16. Såväl Kammarrätten i Göteborg som Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd, beslut den 18 oktober 2016 i mål nr 5015-16, respektive den 15 december 2016 i
mål nr 5595-16.
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dande vinster kan enligt regeringen göras genom en mer ändamålsenlig organisation och en målinriktad upphandlingsprocess. Upphandlingsverksamheten kan vara ett medel för att uppnå olika mål
för de offentliga verksamheterna och kan avse ekonomiska, kvalitativa, sociala och miljömässiga mål.
Utöver Nationella upphandlingsstrategin består regeringens
reform av en ny nationell upphandlingslagstiftning56 och inrättandet
av Upphandlingsmyndigheten. Upphandlingsmyndigheten inrättades
den 1 september 2015 och övertog därmed det statliga upphandlingsstödet från Konkurrensverket.
Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter. Detta innefattar att ge information och vägledning om offentlig upphandling. Upphandlingsmyndighetens arbete ska genomsyras av en strategisk syn på hela
inköpsprocessen och stödet som ges omfattar hela upphandlingsprocessen från behovsanalys till utvärdering och uppföljning. Målgrupperna för upphandlingsstödet är upphandlande myndigheter
och enheter samt leverantörer, inbegripet små och medelstora företag
och idéburna organisationer. Upphandlingsmyndigheten har också
ett särskilt uppdrag att genomföra och följa upp Nationella upphandlingsstrategin utifrån inriktningsmålet. I detta uppdrag ligger
bl.a. att informera och vägleda upphandlande myndigheter och enheter om hur strategin kan realiseras.
Vikten av en effektiv uppföljning
På flera håll pågår, och har sedan flera år pågått, ett omfattande
arbete i syfte att utveckla kvalitet och uppföljning i offentlig upphandling. Vikten av detta arbete uppmärksammas inte minst genom
Nationella upphandlingsstrategin. Som exempel på det arbete som
skett på området kan följande nämnas. Upphandlingsmyndigheten
har haft i uppdrag att förstärka upphandlingskompetensen hos upphandlande myndigheter som upphandlar verksamhet som berör
äldre och personer med funktionsnedsättning, ett uppdrag som inledningsvis lämnades till Kammarkollegiet. Myndigheterna har inom
56

Den 1 januari 2017 trädde ett nytt regelverk för upphandling i kraft.
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uppdraget planerat och genomfört en stor utbildningsinsats och
under åren 2013–2016 har 108 kommuner deltagit i utbildningen.
En rad vägledningar har också tagits fram, i samråd med representanter från andra myndigheter och branschorganisationer, inledningsvis av Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet, därefter av
Konkurrensverket och sedan september 2015 av Upphandlingsmyndigheten. SKL initierade redan 2012 ett större projekt, Kvalitetssäkrad välfärd, som bl.a. resulterat i ett antal skrifter av vägledningskaraktär. SKL har också tagit fram webbplatsen Uppföljningsguiden
som ger stöd vid uppföljning av välfärdstjänster. SKL har även tillsammans med Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv tagit fram
en guide för styrning mot kvalitet i upphandling av äldreboenden.57
5.5.3

Assistans enligt LSS

En enskild kan beviljas assistans enligt LSS. Assistansen är dock
speciellt reglerad. Enligt 2 § och 9 § 2 LSS ska varje kommun svara
för insatsen biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd
inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Det innebär att kommunerna har det yttersta ansvaret
för att alla som omfattas av lagens personkrets och som behöver
personlig assistans får det, oavsett om de sedan tidigare är beviljade
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken eller inte (RÅ 2009
ref. 61).
Försäkringskassans roll är att bedöma rätten till assistansersättning för att därefter administrera och betala ut ersättning. I rollen
ingår inte att anordna personlig assistans eller att fungera som arbetsgivare för personliga assistenter.58 Den enskilde som beviljats en insats kan välja att anlita assistans som anordnas av kommunen eller
att själv anordna personlig assistans. I det senare fallet kan den enskilde antingen själv vara arbetsgivare eller anlita en privat utförare
som svarar för assistansen åt den enskilde. Privata utförare som
yrkesmässigt utövar assistans måste ha tillstånd av IVO och står
under tillsyn av IVO, 23 och 25 §§ LSS.
57

SKL, Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna, Upphandla bättre, Guide för styrning mot kvalitet
i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen, 2013.
58
Prop. 1992/93:159 s. 69.
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I de fall kommunen anordnar assistansen har kommunen ett
huvudmannaansvar för verksamheten. När den enskilde själv anordnar den personliga assistansen sker dock inte någon upphandling
från kommunens sida. Enligt utredningens bedömning kan vare sig
Försäkringskassan eller kommunen sägas ha något huvudmannaansvar för verksamheten i denna situation. Kommunen har inte
någon avtalsrelation med den utförare som den assistansberättigade
väljer och någon möjlighet att agera mot eventuella kvalitetsbrister
finns inte för kommunen. Kontrollen blir här en fråga för IVO som
tillsynsmyndighet och den enskilde brukaren själv.

5.6

Sekretess påverkar möjligheten att följa upp

För att tillsyn och uppföljning ska vara möjlig krävs att det finns
möjlighet att ta del av uppgifter hos de verksamheter som ska följas
upp. Många uppgifter inom utbildningsverksamhet, socialtjänst och
hälso- och sjukvård omfattas dock av sekretess. Sekretessen enligt
OSL gäller även mellan myndigheter, och även mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när verksamhetsgrenarna är att
betrakta som självständiga i förhållande till varandra, 8 kap. 1 och
2 §§ OSL. Sekretess hindrar dock inte att en uppgift lämnas till en
annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning, 10 kap. 28 § OSL.
För att tillsyn och uppföljning ska vara möjlig kan det vara nödvändigt att tillsynsmyndigheterna, liksom kommuner och landsting
som huvudmän, har möjlighet att ta del av sekretessbelagda uppgifter.
För tillsynsmyndigheterna gäller generellt enligt 10 kap. 17 § OSL
att tillsynsmyndigheter har rätt att ta del av de uppgifter som behövs för tillsyn, även sekretessbelagda sådana. Det finns även andra
regler i SoL, LSS och skollagen som ger tillsynsmyndigheterna
möjlighet att ta del av sekretessbelagda uppgifter i olika avseenden.
Utredningen har inte funnit några tecken på att nuvarande sekretessregler skapar problem för tillsynsmyndigheterna i deras tillsyn.
För kommuners och landstings möjlighet att följa upp en verksamhet i egenskap av huvudman gäller dock andra förutsättningar.
Inom den allmänna hälso- och sjukvården gäller sekretess för
uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
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den enskilde eller någon närstående till denne lider men, 25 kap. 1 §
OSL. Detta s.k. omvända skaderekvisit innebär att uppgifter om en
enskilds personliga förhållanden i princip endast kan lämnas ut med
den enskildes samtycke eller med stöd av någon bestämmelse i
OSL eller annan lag eller förordning som OSL hänvisar till, 8 kap.
1 § och 10 kap. 1 § OSL. Varje kommunal nämnd är egna myndigheter i OSL:s mening och sekretess gäller därför som huvudregel
mellan olika nämnder inom samma kommun.
Det finns dock inom hälso- och sjukvården sekretessbrytande
bestämmelser som innebär att sekretessen enligt 25 kap. 1 § OSL
inte hindrar att uppgift lämnas i vissa angivna fall. Detta gäller bl.a.
uppgifter som lämnas från en nämnd till en annan nämnd inom ett
landsting eller mellan nämnder i en kommun, 25 kap. 11 § 1 och 2
OSL. I dessa fall behöver således inte någon sekretessprövning ske.
Sekretess hindrar inte heller att en uppgift som omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL lämnas från en nämnd till en myndighet
för forskning eller framställning av statistik eller för administration
på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs,
25 kap. 11 § 5 OSL. Detta s.k. raka skaderekvisit innebär en presumtion för att uppgiften får lämnas ut.59
Inom socialtjänst enligt SoL och LSS gäller sekretess för uppgift
om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men, 26 kap. 1 § OSL. Även den kommunala hälso- och
sjukvården tillhör i sekretesshänseende samma verksamhetsområde
som den kommunala socialtjänsten.60 Några sekretessbrytande bestämmelser motsvarande vad som gäller inom hälso- och sjukvården, som innebär att uppgifter kan lämnas mellan nämnder, finns
inte inom socialtjänsten.61
För det offentliga skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
med offentlig huvudman finns bestämmelser om sekretess i 23 kap.
OSL. För uppgifter om enskilds personliga förhållanden gäller enligt
59

Det finns därutöver möjlighet att i vissa särskilda fall lämna uppgifter utan hinder av
sekretess, se bl.a. 25 kap. 12 och 13 §§ OSL.
60
Prop. 1990/91:14 s. 84 ff.
61
I vissa särskilda fall finns dock möjlighet att lämna uppgifter utan hinder av sekretess, se
bl.a. 26 kap. 9 § OSL. Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera
nämnder ska också vissa uppgifter lämnas mellan nämnderna, 12 kap. 7 § andra stycket SoL.
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dessa bestämmelser i många fall motsvarande sekretess som inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten.62
Både myndigheter och personal verksam inom det allmännas
hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildningsverksamhet omfattas
av sekretessbestämmelserna, och är förbjudna att röja sekretessbelagda uppgifter, 2 kap. 1 § OSL.
Tystnadsplikt i privat verksamhet
Regler om tystnadsplikt för uppgifter inom privat driven hälsooch sjukvård finns i patientsäkerhetslagen. Av bestämmelserna
följer att hälso- och sjukvårdspersonal inte obehörigen får röja vad
de fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i sin verksamhet. Som obehörigt röjande anses dock inte
att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller
förordning, 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen.
När det gäller privat driven omsorgsverksamhet finns bestämmelser om tystnadsplikt i 15 kap. 1 § SoL och 29 § LSS. Enligt
dessa bestämmelser gäller att den som är eller har varit verksam
inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser
enligt SoL eller LSS inte obehörigen får röja vad han eller hon i detta
sammanhang har fått veta om enskildas personliga förhållanden.
För enskilt bedriven verksamhet enligt skollagen gäller tystnadsplikt enligt 29 kap. 14 § skollagen. Av bestämmelsen följer att den
som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt
bedrivet fritidshem eller enskilt bedriven förskoleklass eller inom
sådan enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap. skollagen,
inte obehörigen får röja vad han eller hon har fått veta om enskildas
personliga förhållanden. Vidare anges att den som är eller har varit
verksam inom annan enskilt bedriven verksamhet inte obehörigen
får röja vad han eller hon i sådan elevhälsoverksamhet som avser
psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats eller i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt har fått veta om någons
personliga förhållanden.
62
Uppgifter som omfattas av sekretess enligt 23 kap. får dock, till skillnad från uppgifter
som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess eller socialtjänstsekretess, lämnas till en
annan myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde
framför det intresse som sekretessen ska skydda, 10 kap. 27 § OSL.
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Det saknas direkta bestämmelser som anger vad ett obehörigt
röjande är. Vid tolkningen av obehörighetsrekvisitet har det dock
ansetts naturligt att söka ledning i OSL.63 Grunden är att den enskilde ska ha samma skydd för sin personliga integritet vare sig han
eller hon får insatser eller undervisning av en offentlig eller enskild
verksamhet.
Olika bedömningar i fråga om tystnadspliktens omfattning
Sekretessbestämmelserna i OSL innebär att uppgifter som omfattas
av sekretess hos en myndighet i princip inte får lämnas ut till privata utförare, om inte den enskilde samtycker till utlämnandet.64
Vad gäller frågan om möjligheterna för en privat utförare att lämna
uppgifter till den kommun eller det landsting som är huvudman för
verksamheten råder en viss rättslig osäkerhet. Frågan har framför allt aktualiserats vad gäller möjligheten att lämna uppgifter från
privata utförare till den offentliga hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Socialtjänstdatautredningen gjorde bedömningen att tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 § SoL inte utgör hinder mot att uppgifter lämnas
till kommunen. Utredningen motiverade detta med att det yttersta
ansvaret för en kommuns uppgifter inom socialtjänsten inte kan
överlåtas på annan och att nämnden har det direkta ansvaret för att
sådant som lagts ut på ett företag kontrolleras och följs upp.65
Regeringen anförde vidare i lagrådsremissen God vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt regler för skydd och
rättssäkerhet att tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 § SoL inte bedömdes
utgöra hinder mot att uppgifter om enskild lämnas från enskild
verksamhet inom socialtjänsten till myndighet inom socialtjänsten.
Detta motiverades på samma sätt som enligt Socialtjänstdatautredningen. Vidare hänvisades till att en socialnämnd som beslutat om
en insats som genomförs i en enskild verksamhet får träffa avtal
63

Prop. 1980/81:28 s. 23, prop. 1981/82:186 s. 26, prop. 2005/06:161 s. 82 och
prop. 2007/08:126 s. 132 f.
64
Det finns dock bestämmelser i OSL som medför att uppgifter i vissa fall kan lämnas utan
hinder av sekretess. Exempelvis får enligt 10 kap. 2 § OSL uppgift lämnas till en enskild eller
till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska
kunna fullgöra sin verksamhet.
65
SOU 2009:32 s. 378.
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med den som bedriver verksamheten om att handlingar ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldighet inträder, 7 kap. 3 § SoL. Det
angavs också att det vid tolkningen av obehörighetsrekvisitet har
ansetts naturligt att söka ledning i OSL:s regler. Regeringen föreslog i lagrådsremissen bl.a. att nya sekretessbrytande bestämmelser
skulle införas i OSL för uppgifter som behövdes i viss angiven
verksamhet och som lämnas från en myndighet inom hälso- och
sjukvården till en annan sådan myndighet, en myndighet inom
socialtjänsten, en enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet på
socialtjänstens område. Motsvarande bestämmelse föreslogs för en
myndighet inom socialtjänsten. Utifrån de föreslagna nya sekretessbrytande bestämmelserna i OSL ansåg regeringen att tystnadsplikten enligt SoL och patientsäkerhetslagen inte utgjorde något hinder
för enskild verksamhet på socialtjänstens område respektive en
privat vårdgivare att i motsvarande utsträckning som myndigheter
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, lämna uppgifter om
enskilda i den utsträckning som behövdes.66
Utredningen om rätt information i vård och omsorg (SOU
2014:23) ansåg emellertid att det finns en tystnadspliktsgräns mellan
en privat utförare och huvudmannen. Eftersom innebörden av bestämmelserna om tystnadsplikt ska tolkas och tillämpas med ledning av bestämmelserna i OSL, ansåg utredningen att motsvarande
tystnadspliktsgräns gäller runt en privat driven verksamhet som det
i sekretesshänseende finns runt en myndighet. Att det inte skulle
finnas någon tystnadspliktsgräns mellan en privat utförd socialtjänst och en kommunal myndighet inom socialtjänsten saknade enligt utredningen stöd i nuvarande sekretessreglering. Utredningen
menade vidare att kommunens övergripande ansvar för exempelvis
kontroll av utförd verksamhet inte kan innebära oinskränkta möjligheter för kommunala myndigheter att ta del av individuppgifter
som dokumenteras av olika utförare. Det kunde dock enligt utredningen inte uteslutas att ett utlämnande i enskilda fall kan vara tillåtet vid en tillämpning av bestämmelserna om tystnadsplikt.67 Utredningen konstaterade också att det finns en stor osäkerhet från företrädare för privata vårdgivare och enskilda verksamheter om när
66
Lagrådsremiss God vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt regler för
skydd och rättssäkerhet, den 29 november 2012, s. 104.
67
SOU 2014:23 s. 317, s. 579 f. och s. 622 f.
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information kan lämnas ut och vilken information som kan lämnas
ut. Även från huvudmännens sida finns en osäkerhet kring vilken
information som kan begäras in.68
Uppgiftsskyldighet för viss verksamhet enligt nuvarande regelverk
För privata utförare som omfattas av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
finns bestämmelser som innebär att utföraren ska lämna upplysningar till landstinget.69 Där föreskrivs att en läkare som begär
läkarvårdsersättning, och en fysioterapeut som begär fysioterapiersättning, ska medverka till att den egna verksamheten kan följas
upp och utvärderas. Läkaren eller fysioterapeuten ska årligen till
landstinget lämna en redovisning med uppgifter om mottagningens
personal och medicintekniska utrustning samt om utförda vårdåtgärder och antalet patientbesök. Därtill ska läkaren eller fysioterapeuten på begäran av landstinget lämna upplysningar och visa
upp patientjournal samt övrigt material som rör undersökning, vård
eller behandling av en patient och som behövs för kontroll av begärd läkarvårdsersättning eller fysioterapiersättning.70
I förarbetena till dessa bestämmelser angav regeringen att landstingen hade behov av att kontrollera debiterade åtgärder. Från
landstingens sida framhölls behovet av uppföljning ur såväl ekonomisk som medicinsk synpunkt, liksom ur ett planeringsperspektiv.
Landstingens ansvar för planering och finansiering av hälso- och
sjukvården medförde enligt regeringen ett stort och berättigat behov
av att följa upp att verksamhet bedrivs på ett sätt som ger ett bra
resultat i hela hälso- och sjukvården med avseende på kostnader,
effektivitet och kvalitet. Regeringen bedömde det rimligt att stärka
ersättningslagarna så att landstingen kan få del av journalhandlingar
etc. från privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster som arbetar
med nationell taxa. Detta för att kunna verifiera att besök skett och
att åtgärderna överensstämmer med den ersättning som begärs.
Landstingen framhöll att avidentifierade journaler inte är tillräckligt
för att landstingen ska kunna göra den uppföljning som är avsedd.
68

SOU 2014:23 s. 320 och s. 626 f.
En liknande bestämmelse finns i 11 § tandvårdsförordningen (1998:1338).
70
26 § lagen om läkarvårdsersättning och 25 § lagen om ersättning för fysioterapi.
69
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Om landstingen endast ges tillgång till avidentifierade uppgifter
finns enligt landstingen ingen möjlighet att göra en meningsfull
koppling mellan debiterat besök, vårdåtgärd och journalanteckning
för en specifik patient.
Enligt regeringens bedömning var det angeläget att landstingen
fick de uppföljningsredskap som de ansåg sig behöva för att följa
upp den vård som de finansierar. En annan aspekt var att landstingen kan ha behov av att följa hela vårdkedjor med avseende på
kvalitet, effektivitet och resultat. Regeringen anförde att uppföljning inom hälso- och sjukvården blir allt mer inriktad mot att följa
hela processer i stället för enskilda åtgärder. För att möjliggöra en
sådan uppföljning behövs identifierbara patientuppgifter. Landstingen behöver dock enligt förarbetena inte rutinmässigt ha tillgång
till patientjournaler, utan endast i fall då landstinget har skäl att
misstänka oegentligheter.71
En uppgiftsskyldighet infördes i lagarna för att huvudmännen
ska kunna ta del av identifierbara patientuppgifter. Eftersom uppgiftsskyldigheten anges i lag är det inte fråga om något obehörigt
röjande enligt patientsäkerhetslagen.
Utredningens tolkning av rättsläget
Som framgått finns skilda uppfattningar i frågan om huruvida tystnadsplikten hos privata utförare gäller i förhållande till den offentliga huvudmannen inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Vid tolkningen av vad som utgör ett obehörigt röjande ska som
nämnts ledning hämtas från OSL. Som huvudregel gäller sekretess
mellan myndigheter och det krävs särskilda bestämmelser för att
uppgifter ska kunna lämnas mellan myndigheter. När det finns särskilda sekretessbrytande bestämmelser i OSL behövs dock enligt
regeringen inte särskilda bestämmelser för att privata utförare ska
ha rätt att lämna uppgifter på motsvarande sätt.72 Ett utlämnande av
en uppgift som är tillåtet för en myndighet enligt OSL ska inte heller
anses vara ett obehörigt röjande.
71

Prop. 2008/09:64 s. 58 ff.
Prop. 2005/06:141 s. 63, prop. 2005/06 :161 s. 82 och 93 samt prop. 2007/08:126 s. 133.
Det kan dock nämnas att det enligt Lagrådet kan sättas i fråga om inte en sådan begränsning
i den straffsanktionerade tystnadsplikten bör framgå av lag, se prop. 2007/08:126 s. 353.
72
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I förarbetena till den ovan nämna bestämmelsen i 7 kap. 3 § SoL
om möjlighet att avtala med den som bedriver enskild verksamhet
om att handlingar ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder, angavs i frågan om förhållandet till tystnadsplikten att en följd av att en uppgift inte får röjas obehörigen är att om
tillåtelse föreligger eller skyldighet att lämna uppgift stadgas i lag,
så får uppgiften lämnas ut. Bestämmelsen innebar att det var fråga
om tillåtet överlämnade av handlingar, dvs. det var inte fråga om ett
obehörigt röjande.73 Även i 7 kap. 6 § SoL regleras en möjlighet för
socialnämnden att avtala om att handlingar som avser rapportering
av vissa missförhållanden som rapporterats enligt lagen, ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder. Motsvarande gäller enligt 23 e § LSS. I förarbetena till bestämmelsen anges
att nämnden härigenom ges möjlighet att kontrollera och följa upp
verksamheten. Det framhålls dock att i de fall handlingarna rör
enskilda, måste bestämmelserna om tystnadsplikt beaktas eftersom
ett avtal varken bryter tystnadsplikt eller bestämmelser i OSL.74
I SoL föreskrivs visserligen i fråga om vissa insatser särskilt att
socialnämnden ska följa insatserna och på vilket sätt.75 Enligt utredningens mening finns det emellertid inte stöd i lagstiftningen för
bedömningen att det inte alls skulle finnas någon tystnadspliktsgräns mellan en privat utförare och den offentliga huvudmannen.
Enligt OSL gäller sekretess som huvudregel mellan myndigheter.
Inom socialtjänsten innebär detta att uppgifter om enskild i princip
inte kan lämnas mellan olika nämnder inom en kommun. Om
utlämnade är möjligt på basen av huvudmannaansvaret skulle det
innebära att möjligheten att ta del av uppgifter skulle vara större i
förhållande till privata utförare än vad som gäller mellan nämnder
inom samma organisation. Detta är enligt utredningens mening
svårt att förena med utgångspunkten att tolkningen av begreppet
obehörigt lämnade ska göras med utgångspunkt i sekretesslagstiftningen.
Inom hälso- och sjukvården finns numera sekretessbrytande bestämmelser som innebär att sekretess inte gäller mellan exempelvis
nämnder inom ett landsting. Innan dessa bestämmelser infördes
73

Prop. 2006/07:129 s. 91.
Prop. 2009/10:131 s. 47.
75
Se exempelvis 6 kap. 7 b § SoL.
74
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gällde sekretess även mellan nämnder på samma sätt som inom
socialtjänsten. Detta skapade enligt regeringen särskilda problem
inom bl.a. hälso- och sjukvården såvitt gällde t.ex. verksamhetsuppföljning, i de fall en kommun eller ett landsting valt att dela upp
hälso- och sjukvårdsverksamheten på flera nämnder.76 Patientdatautredningens (SOU 2006:82) bedömning var också att sekretessbestämmelserna innebar en begränsning av möjligheterna till gemensam och individbaserad uppföljning avseende en sjukvårdshuvudmans totala produktion av hälso- och sjukvård.77 Regeringen föreslog därför att samma sekretessgränser skulle gälla inom hälso- och
sjukvården oavsett hur en kommun eller ett landsting väljer att
organisera denna verksamhet. Regeringen uttalade särskilt att något
förtydligande i lag av vad som skulle gälla mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter i en kommun eller landsting och sådana kommunala hälso- eller sjukvårdsföretag i samma kommun eller landsting
inte ansågs nödvändigt eftersom sådana företag anses jämställda
med myndigheter vid tillämpning av sekretessbestämmelserna.78
Kommuner och landsting ska enligt 3 kap. 19 § KL kontrollera
och följa upp verksamhet som överlåtits på privata utförare. I förarbetena till denna bestämmelse anges att en ändamålsenligt utformad
kontroll och uppföljning är ett viktigt verktyg för att säkerställa
effektiva verksamheter som levererar tjänster med den kvalitet som
huvudmannen avsett. Samtidigt framhålls sekretesslagstiftningen
som en särskild fråga att beakta.79 Detta tyder också på det inte ansetts självklart att det finns möjlighet att ta del av uppgifter.
Mot denna bakgrund gör utredningen bedömningen att det finns
en tystnadspliktsgräns mellan en privat utförare och huvudmannen.
Kommuner och landsting har därmed inte samma möjligheter som
tillsynsmyndigheterna att ta del av individuppgifter från privata
utförare.

76

Prop. 2007/08:126 s. 164 ff.
SOU 2006:82 s. 419.
78
Prop. 2007/08:126 s. 164 ff.
79
Prop. 2013/14:118 s. 48 f.
77
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Nationellt och regionalt stöd
för kvalitetsutveckling

I det här kapitlet redogör utredningen för de viktigaste aktörerna
som arbetar med kvalitetsutveckling inom välfärdsområdet. Huvuddelen av kapitlet utgörs av en redovisning och diskussion av kunskapsstyrning inom området.

6.1

Myndigheter och andra aktörer på området

På skolområdet är Statens skolverk (Skolverket) och Statens skolinspektion (Skolinspektionen) centrala myndigheter för att på
nationell nivå ge stöd till kvalitetsutveckling hos huvudmännen.
Skolverkets uppdrag är att främja alla barns och elevers tillgång till
en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en
trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för
barns utveckling och lärande. Skolinspektionen utövar tillsyn inom
skolväsendet samt godkänner ansökan från enskilda som vill starta
fristående skolor.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn av
hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och
verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen
av anmälningar, t.ex. lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera icke verkställda beslut. Myndigheten ansvarar
också för viss tillståndsprövning för privata utförare, bl.a. för assistansanordnare och hem för vård eller boende (HVB) för barn och
ungdomar.
Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som
rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård,
socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor
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om alkohol och missbruksmedel. Socialstyrelsen ska bl.a. genom
kunskapsstöd och föreskrifter bidra till att hälso- och sjukvården
och socialtjänsten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling, följa
forsknings- och utvecklingsarbete samt följa, analysera och rapportera om hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen ska också skapa och
tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer samt
skapa, beskriva och tillhandahålla en ändamålsenlig informationsstruktur inom sitt verksamhetsområde.1
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har till
uppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa
upp och analysera verksamheter och förhållanden inom bl.a. hälsooch sjukvård och omsorg. Myndigheten ska följa upp och analysera
vårdens funktionssätt samt bistå regeringen med underlag och rekommendationer för effektivisering av statlig verksamhet och styrning. Myndigheten har även till uppgift att kontinuerligt utvärdera
sådan information om vården och omsorgen som lämnas till den
enskilde, bistå med utvärderingar och uppföljningar av beslutade
eller genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ samt
bedriva omvärldsbevakning och genomföra internationella jämförelser.2
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
utvärderar etablerade och nya metoder som används i hälso- och
sjukvården samt i den verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen (2001:453). Myndigheten har i uppdrag att sprida utvärderingarna så att dessa tillämpas i praktiken och leder till önskade
förändringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Utöver dessa aktörer tar Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten fram kunskapsunderlag till bl.a. kommuner, landsting och
andra berörda samhällssektorer.
Som medlemsorganisation för kommuner och landsting spelar
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en betydelsefull roll för
att bidra med kunskap och för att sprida olika former av stöd till
sina medlemmar. SKL:s styrelse antog 2012 ett positionspapper om
evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård. I dokumentet framför förbundet bl.a. att tillvaratagande av kunskaps1
2

Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.
Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
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utveckling förutsätter att huvudmännen utvecklar, vidmakthåller
och ständigt förbättrar sina system för att fånga upp, värdera, anpassa och införa ny kunskap. I positionspappret tydliggörs också
samspelet mellan nationell och lokal nivå i processen för att åstadkomma en evidensbaserad praktik, där nationell styrning och stöd
innefattar att systematiserad kunskap presenteras och omsätts, ibland
i form av riktlinjer.

6.2

Kunskapsstyrning

De nationella aktörerna försöker på olika sätt bidra med underlag
för att en kunskapsstyrning av välfärdsområdet ska vara möjlig.
6.2.1

Kunskapsstyrning inom skolväsendet

Kvalitetsgranskningar i skolväsendet
Skolinspektionen använder sig av en modell med s.k. kvalitetsgranskningar för att mer ingående granska olika delar av skolornas
arbete. Granskningarna utgår från nationella mål och riktlinjer som
i sin tur utgår från forskningsresultat och beprövad erfarenhet.
Granskningar kan t.ex. avse undervisningens innehåll och form i
olika skolämnen, arbetet med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper, eller rektorernas roll som pedagogiska ledare.
I granskningarna samlar inspektörerna in skriftlig dokumentation
samt besöker skolorna, observerar lektioner och intervjuar personal
och elever.
Kvalitetsgranskningarna ska enligt Skolinspektionen fokusera på
de områden där åtgärder är mest angelägna att sätta in. Syftet är
således inte att ge en representativ, nationell bild av läget i landets
skolor. Myndigheten rapporterar resultatet av granskningarna till
varje granskad skola eller verksamhet och publicerar dessutom en
rapport med iakttagelser och slutsatser från samtliga granskade
skolor.
I de fall Skolinspektionen finner brister beskrivs utvecklingsbehoven och krav ställs på att skolan vidtar åtgärder inom en given
tidsram. Om Skolinspektionen identifierat viktiga utvecklingsområden följer myndigheten efter sex månader upp om verksam-

99

Page 680 of 899

Nationellt och regionalt stöd för kvalitetsutveckling

SOU 2017:38

heterna genomfört eller planerat för de åtgärder som behövs. Uppföljning kan även ske senare inom ramen för Skolinspektionens
regelbundna tillsyn.
Resultat av Skolinspektionens granskningar
Skolinspektionen redovisar varje år sina erfarenheter i en årsrapport.
I årsrapporten för 2014 redovisas erfarenheter från tillsynen under
en hel ”tillsynscykel” (2009–2013), där alla huvudmän och skolor
som fanns under tidsperioden ingår. Under tidsperioden genomfördes 1 000 tillsyner av kommunernas olika verksamheter och tillsyn
av 1 000 enskilda huvudmän. Skolinspektionen genomförde under
perioden även 70 kvalitetsgranskningar.3
I årsrapporten fokuserar Skolinspektionen på de största bristerna och utvecklingsområdena på huvudmannanivå och för olika
delar av skolväsendet. De brister som iakttagits varierar något mellan
olika områden men de vanligast förekommande avser det systematiska kvalitetsarbetet, likvärdig utbildning, särskilt stöd samt förebyggande arbete mot kränkande behandling. Exempelvis påtalades
brister i det systematiska kvalitetsarbetet för 91 procent av de kommunala huvudmännen.4
Skolinspektionen har i årsrapporten även jämfört kommunala
och enskilda huvudmän. Resultatet av denna jämförelse redovisades
i Välfärdsutredningens tidigare betänkande.5
Skolinspektionen lyfter i årsrapporten fram faktorer som myndigheten bedömer leder till goda skolresultat. Enligt myndigheten är
det graden av huvudmännens och enheternas fokus på undervisning
som avgör om skolan lyckas med sitt uppdrag. Rektorn har i detta
perspektiv en avgörande roll för att leda och utveckla skolverksamheten och huvudmannen måste, enligt Skolinspektionen, ge rektorerna förutsättningar att fokusera på att leda det pedagogiska arbetet
på skolorna. Myndigheten anser även att huvudmän och rektorer
inte har tagit det kompensatoriska uppdraget på tillräckligt allvar.
Skolan ska anpassa, utveckla, förbättra och förändra undervisningen
3

Skolinspektionen, Från huvudman till klassrummet – tät styrkedja viktigt för förbättrade
kunskapsresultat, 2014, s. 7.
Skolinspektionen, Från huvudman till klassrummet – tät styrkedja viktigt för förbättrade
kunskapsresultat, 2014, s. 46 ff.
5
SOU 2016:78, s. 261.
4
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kontinuerligt så att eleverna ges bästa möjliga förutsättningar att
lära och utvecklas.
I sin rapport betonar Skolinspektionen också vikten av en fungerande styrkedja på lokal nivå för att nå de nationella målen.
Sammanfattningsvis är ett huvudbudskap i Skolinspektionens
granskningar att det finns brister i huvudmännens systematiska
kvalitetsarbete. 6
Nationella skolutvecklingsprogram
Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor genom
ett antal nationella skolutvecklingsprogram som syftar till att förbättra undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Programmen ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.
Skolverket har t.ex. program för styrning och ledning där det
ingår olika utbildningsinsatser för lärare och rektorer. Vidare finns
ett program för systematiskt kvalitetsarbete, där Skolverket i syfte
att stödja det arbetet har utvecklat ett verktyg för självskattning av
kvaliteten i samtliga skolformer. Självskattningen görs med hjälp av
indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de
nationella styrdokumenten.
Ytterligare ett exempel på en utvecklingsinsats som Skolverket
bedriver är matematiklyftet, som syftat till att utveckla kvaliteten i
matematikundervisningen.
Öppna jämförelser i skolan
Sedan ett antal år publicerar SKL Öppna jämförelser för skolområdet.
Jämförelserna utgår från Skolverkets och SCB:s statistik för både
grundskola och gymnasieskola. I den senast publicerade rapporten
görs bl.a. jämförelser mellan kommunerna baserat på ett antal indikatorer där skillnader i socioekonomisk bakgrund vägs in. Vidare
redovisas i rapporten SKL:s elevenkät och resultat av SKL:s arbete
för verksamhetsutveckling.7
6
Skolinspektionen, Från huvudman till klassrummet – tät styrkedja viktigt för förbättrade
kunskapsresultat, 2014, s. 33.
7
SKL, Öppna jämförelser – Grundskola 2016 (läsår 2015/2016).
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Kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård
och socialtjänst

Enligt förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst ska den styrning som
statliga myndigheter ansvarar för vara ett stöd för landsting, kommuner och professioner. Styrningen med kunskap ska bidra till att
målen i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och socialtjänstlagen
uppfylls. Kunskapsstyrningen ska också bidra till en ökad jämställdhet. Styrningen sker genom icke bindande kunskapsstöd.
Nationella riktlinjer i socialtjänst och hälso- och sjukvård
Socialstyrelsen tar fram olika kunskapsstöd riktade till hälso- och
sjukvården och socialtjänsten, bland dem nationella riktlinjer. Riktlinjerna är framtagna tillsammans med experter utifrån aktuell
forskning och beprövad erfarenhet och visar på nyttan och riskerna
med olika åtgärder. Det finns för närvarande riktlinjer inom cirka
15 områden och ett arbete med att identifiera områden för nya riktlinjer pågår. Riktlinjerna är till skillnad mot föreskrifter inte bindande, utan är i första hand tänkta som ett stöd för beslutsfattare inför resursfördelning, planering och organisering av verksamheten.
Riktlinjerna utgör också underlag för regionala och lokala vårdprogram. Enligt Socialstyrelsen kan de nationella riktlinjerna även
användas som stöd för individuella beslut i mötet med patienter
och brukare.
I arbetet med nationella riktlinjer ingår även uppföljningsarbete.
Socialstyrelsen tar fram indikatorer och målnivåer för att ge huvudmännen tydliga och mätbara mål för arbetet med att implementera
riktlinjerna. De mätbara målen kan utgöras av centrala åtgärder,
övergripande indikatorer och, när datakällor saknas, utvecklingsindikatorer. Det är framför allt tillgängliga registerdata som är utgångspunkt för dessa indikatorer. Flertalet indikatorer används även
i Öppna jämförelser, vilket gör att huvudmännen kan följa utvecklingen.
Vårdanalys har haft i uppdrag att granska nationella riktlinjer ur
ett patientperspektiv. Vårdanalys föreslår i en rapport att en strategi
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för ett ändamålsenligt kunskapsstöd till hälso- och sjukvården utvecklas.8 En av utgångspunkterna för en sådan strategi skulle vara
att utveckla en kunskapsstödskedja där arbetet på nationell, regional och lokal nivå hänger ihop på ett mer systematiskt sätt än i dag.
Vårdanalys anser också att ett kunskapsstöd bör vara ändamålsenligt
för vårdens professioner och för patienterna och bör ha mekanismer
för uppföljning på lokal, regional och nationell nivå samt stödja förbättringsarbetet.
Regeringen har konstaterat det finns brister i följsamhet till de
nationella riktlinjerna. Kunskapsstödsutredningen (S 2015:07) har
därför getts i uppdrag utreda frågor om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården. Utredningen ska bl.a.
kartlägga de olika initiativ och samarbeten kring ökad följsamhet
till nationella kunskapsstöd som pågår på olika nivåer inom hälsooch sjukvården, analysera bakomliggande orsaker till bristande följsamhet till nationella riktlinjer och utreda förutsättningarna, behovet och lämpligheten av att göra nationella riktlinjer inom hälsooch sjukvård obligatoriska eller mer bindande.9
När det gäller socialtjänsten konstateras i en utvärdering att det
finns behov av att förtydliga kopplingen till nationella riktlinjer.10
Detta som ett led i en mer evidensbaserad praktik och för att modellen
med öppna jämförelser ska kunna ingå i den samlade kunskapsstyrningen. Arbetet med riktlinjer kan även ge förutsättningar för
en fördjupad diskussion om vad som kan anses utgöra en evidensbaserad praktik på lokal nivå. För att detta ska fungera krävs dock
att det tas fram nationella riktlinjer inom många olika områden inom
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. För socialtjänstens område
finns i detta fall en utmaning, då det i många fall saknas forskning
att utgå från och de nationella riktlinjerna som Socialstyrelsen tar
fram har ett bredare perspektiv än rena omsorgsinsatser. Det finns
dock ett antal riktlinjer som även omfattar områden som berör socialtjänsten, såsom nationella riktlinjer för schizofreni och nationella
riktlinjer för demens (remissversion).

8
Myndigheten för vård och omsorgsanalys, 2015:7, Lång väg till patientnytta – en uppföljning av nationella riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system.
9
Dir. 2015:127, Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården.
10
Health Navigator AB, Öppna jämförelser av socialtjänsten – på mottagarens villkor?
Utvärdering av öppna jämförelser av socialtjänsten, 2014.
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Kvalitetsutveckling genom tillsyn
IVO ska regelbundet analysera, sammanställa och återföra iakttagelserna från tillsynen, vilket huvudsakligen sker genom den årliga tillsynsrapporten.11 På så vis kan iakttagelser i tillsynen utgöra grund för
åtgärder och verksamhetsutveckling på ett mer övergripande plan.
Inom ramen för tillsynen arbetar IVO också för att vid sidan
om rena kontrollerande insatser främja verksamhetsutveckling och
bidra till att stärka kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen.
Resultatet av tillsynen återförs till verksamheterna, så att brister
och missförhållanden inte upprepas. Även goda exempel från tillsynen återförs till verksamheten.
Rådet för styrning med kunskap
Rådet för styrning med kunskap inrättades den 1 juli 2015 och ska
bl.a. bidra till att styrningen med kunskap inom hälso- och sjukvård
och socialtjänst är samordnad, effektiv och anpassad till olika professioners och huvudmäns behov.12 I rådet ingår myndighetscheferna för Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte),
IVO, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, SBU samt
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Rådet har bl.a. inlett ett
arbete med att kartlägga myndigheternas styrning med kunskap
och med att ta fram förslag till förbättringar, påbörjat samarbeten
inom området e-hälsa samt genomfört en förstudie om psykisk
ohälsa hos äldre kvinnor och män.
Parallellt med Rådet för styrning med kunskap har Huvudmannagruppen för behovsanpassad styrning med kunskap avseende hälsooch sjukvård och socialtjänst bildats. Gruppen består av företrädare
för kommuner och landsting och ska informera rådet om områden
där huvudmännen har behov av statlig styrning med kunskap samt
hur styrningen bör utformas och kommuniceras.

11
IVO, Tillsynsrapport 2016. De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016, 2017.
12
Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
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Öppna jämförelser i hälso- och sjukvård och socialtjänst
Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är
nationella jämförelser som syftar till att visa kvalitet, kostnader,
m.m. inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet med Öppna
jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera
sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Öppna jämförelser syftar också till att öka insynen i välfärdsverksamheterna.
Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och SKL. Arbetet med
Öppna jämförelser har till stora delar finansierats av staten i samband med överenskommelser med SKL (t.ex. Dagmaröverenskommelsen, överenskommelsen om evidensbaserad socialtjänst m.fl.).
Den första rapporten med Öppna jämförelser publicerades 2006
och avsåg hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsen och SKL bedriver ett utvecklingsarbete för att
ytterligare tillgängliggöra och främja användningen av Öppna jämförelser bland patienterna, professionerna och verksamheterna.
I det arbetet ingår att SKL ska stödja landstingens och sjukvårdens
verksamheter, så att uppgifterna kan omsättas i lokalt förbättringsarbete.
Enligt regeringen bidrar Öppna jämförelser till att ledningar och
personal sätter fokus på kvalitet och resultat. Öppna jämförelser
skapar också förutsättningar för förbättringsarbete och prioriteringar och för att analysera om vården är jämlik och jämställd.13
Svårare att skapa Öppna jämförelser i socialtjänsten
Öppna jämförelser inom socialtjänsten har försvårats av att det till
stor del saknas gemensam terminologi och data.14
I en handlingsplan för Öppna jämförelser inom socialtjänsten
och hemsjukvården 2015–2018 poängteras att Öppna jämförelser
bör bli mer relevant och användbart. Detta ska uppnås genom fler
indikatorer för insatsernas resultat och effektivitet, förenklade och
13

Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 9, s. 36.
Se Health Navigator AB, Öppna jämförelser av socialtjänsten – på mottagarens villkor?
Utvärdering av öppna jämförelser av socialtjänsten, 2014 s. 15, Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys, Omotiverade skillnader i socialtjänsten – en förstudie, PM 2016:02, s. 7.
14
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målgruppsanpassade presentationer samt stärkt stöd för att lokalt
använda, tolka och analysera jämförelserna. 15
I en utvärdering från 2014 konstateras att Öppna jämförelser
inom socialtjänsten fyller en central uppgift och uppskattas av kommunerna; 80 procent av kommunerna uppger att de använt underlaget det senaste året och nästan hälften anser att Öppna jämförelser har medfört stor eller ganska stor nytta. Samtidigt konstateras
i utvärderingen att det finns tydliga förbättringsmöjligheter. Det
som huvudsakligen lyfts fram är avsaknaden av indikatorer som
speglar insatsernas resultat och brukarens upplevelser, vilket gör att
jämförelserna till viss del blir trubbiga. Eftersom över 400 indikatorer ingick i jämförelserna för hela socialtjänstområdet kan materialet
också uppfattas som otillgängligt och dess användbarhet ifrågasättas, enligt utvärderingen. För att förbättra användbarheten behövs verktyg som gör det enkelt att ta fram relevant information
och rapporter.16
För att Öppna jämförelser ska kunna fungera som en del i en
samlad kunskapsstyrning rekommenderar utvärderingen att det tas
fram fler resultatmått, att brukarnas upplevelse i större utsträckning
bör inkluderas, särskilt då det saknas hårda utfallsmått, att man bör
pröva alternativa metoder för att spegla kvalitet såsom observationsstudier samt att kopplingen till nationella riktlinjer förtydligas. Vidare föreslår man färre indikatorer och tydligare styrning av hur
underliggande enkäter ska tolkas, att samordning med andra kvalitetsverktyg (t.ex. Kolada) ökas samt att det ska göras enklare att presentera jämförelserna.
Socialstyrelsen har i enlighet med den inriktning som presenterades i handlingsplan för Öppna jämförelser inom socialtjänst och
hemsjukvård 2015–2018 gjort en översyn av indikatorerna inom
socialtjänstområdet.17 Detta har lett till att antalet indikatorer reducerats och synkroniserats inom de olika socialtjänstområdena. I dagsläget finns det kvar runt 30 indikatorer per område som belyser
myndighetsutövning. Utöver det har Socialstyrelsen arbetat till15
Regeringskansliet, Socialdepartementet, Öppna jämförelser inom socialtjänsten och hemsjukvården, Handlingsplan 2015–2018, s. 2 och 13.
16
Health Navigator AB, Öppna jämförelser av socialtjänsten – på mottagarens villkor?
Utvärdering av öppna jämförelser av socialtjänsten, 2014.
17
Öppna jämförelser socialtjänst och hemsjukvård – Delrapportering handlingsplan för
2015–2018, Socialstyrelsen, 2016-12-02, s. 2–3.
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sammans med SKL för att vidareutveckla indikatorer för brukarinflytande, samt indikatorer som baseras på register.18 Flertalet av
indikatorerna har tidigare baserats på myndighetsenkäter.
Nationella programråd
Huvudmännen inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst har etablerat en nationell struktur med programråd för att gemensamt utarbeta nationella vårdprogram, kunskapsstöd och att samverka för en
jämlik vård. Nationella programråd finns bl.a. för primärvård,
strokevård, astma- och KOL-vård, diabetesvård och för ADHD. De
nationella programråden fungerar som ett komplement till kunskapsstrukturerna på regional nivå. I de nationella programrådens uppdrag ingår följande:
 Analysera och identifiera gapen i hälso- och sjukvården samt
socialtjänsten genom att kartlägga befintliga underlag, identifiera
oönskade variationer och behov av klinisk forskning.
 Utarbeta mål och indikatorer för vårdens kvalitet.
 Identifiera och sprida framgångsfaktorer.
 Ta fram och revidera kunskapsunderlag såsom nationella vårdprogram, standardiserade vårdplaner och riktlinjer.
 Följa upp och analysera kunskapsutvecklingen och variationer i
vårdpraxis.
 Bidra till konsensusutlåtande då vetenskapligt stöd saknas.
Ledamöterna i de nationella programråden tillsätts utifrån olika
kompetensområden, baserat på behov i respektive programråd.
Kriterier för sammansättningen av ledamöter är bl.a. multiprofessionalism och representation från hela vårdkedjan.

18

Öppna jämförelser socialtjänst och hemsjukvård – Delrapportering handlingsplan för
2015–2018, Socialstyrelsen, 2016-12-02, s. 2–3.
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Regionala stödstrukturer inom socialtjänsten
En metod för att utveckla kunskapsstyrningen är genom regionala
stödstrukturer. Regionala stödstrukturer har vuxit fram lokalt, men
med stöd från regeringen genom en överenskommelse med SKL
om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. En utvärdering
av överenskommelsen om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten som Statskontoret genomfört indikerade att de regionala
stödstrukturerna har bidragit till verksamhetsutveckling inom flera
av socialtjänstens områden.19 Stödstrukturerna har bl.a. bidragit till
metodstöd och utbildningar till kommunerna. Statskontoret menade
dock att det fanns fortsatta utvecklingsbehov, bl.a. avseende de
regionala stödstrukturernas koppling till forskning och behovet av
att integrera arbetet med det ordinarie utvecklingsarbetet.
Samverkansnämnder
I vissa fall har regionala stödstrukturer organiserats i form av en
särskild samverkansnämnd. Ett exempel på detta är Södermanlands
läns landsting som tillsammans med länets nio kommuner bildat en
gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård. Vid
sidan om samverkan har nämnden driftsansvar för hjälpmedelscentralen med ansvar för länets hjälpmedelsförsörjning, den regionala
samverkans- och stödstrukturen FoU i Sörmland och ett regionalt
vård- och omsorgscollege. Samverkan sker för målgrupperna barn
och unga i behov av särskilt stöd, riskbruk, missbruk och beroendevård, äldre, personer med funktionsnedsättning samt personer med
psykisk ohälsa och sjukdom. Nämnden arbetar genom arbetsgrupper
fram lokala operativa riktlinjer samt rekommendationer i principiella frågor. Samverkansnämnden är ett exempel på hur samverkan
mellan socialtjänst och landsting kan tydliggöras och operationaliseras.

19
Statskontoret 2014:18, Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL, slutrapport.
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Förslag om ny kunskapsstruktur för den högspecialiserade vården
Utredningen om högspecialiserad vård (SOU 2015:98) har lämnat
förslag på hur den högspecialiserade vården kan utvecklas. Utredningen föreslår en ny kunskaps- och beslutsstruktur för att nivåstrukturera den högspecialiserade vården. Syftet är att patienterna
ska få tillgång till en mer jämlik och säker vård av god kvalitet oberoende av bostadsort.

6.3

Svårigheter att få fram underlag
för kunskapsstyrning på välfärdsområdet

En förutsättning för att utforma relevanta kvalitetsmått är att det
finns kunskapsunderlag att utgå från. Socialstyrelsen och SKL konstaterar i en rapport från 2007 att kunskapen om resultatet av många
insatser inom socialtjänstens områden är begränsad, vilket medför
att det i många fall saknas kunskapsunderlag som utgångspunkt vid
utformning av indikatorer.20 Detta kan delvis bero på otillräcklig
uppföljning och statistik, men även på att socialtjänstens insatser
inte alltid ger förutsättningar för kvalificerade jämförelser. I en
rapport från Vårdanalys konstateras att kunskapsläget för att göra
jämförelser av omotiverade skillnader inom socialtjänsten överlag är
bristfälligt. Inom några verksamheter är datatillgången enligt Vårdanalys så bristfällig att förutsättningarna för jämförelser är nästintill
obefintliga. Det gäller för verksamheterna inom LSS, stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning och hemlöshet.21
I rapporten från Socialstyrelsen och SKL framhålls att det, till
skillnad från socialtjänsten, vid brist på kunskapsunderlag inom
hälso- och sjukvårdsområdet finns ett konsensusförfarande som
utgår från ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, som då kan ersätta
bristerna i kunskapsunderlag. I arbetet med att ta fram öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet har ett
antal kriterier använts som vägledning för att välja ut indikatorer:

20

Socialstyrelsen och SKL, Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer i socialtjänsten,
mars 2007.
21
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Omotiverade skillnader i socialtjänsten
– en förstudie, PM 2016:02.
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 Mätbar och tillgänglig. Indikatorn ska vara mätbar, väl definierad
och data ska finnas tillgängliga på nationell nivå. Indikatorerna
ska återkommande kunna rapporteras.
 Vedertagen och valid. Indikatorn ska vara vedertagen och därmed gärna förekomma i andra, etablerade indikatorset. Därmed
antas även att den är valid, det vill säga ett bra mått på den aspekt
av sjukvården som den avser att mäta.
 Relevant. Indikatorn ska avse väsentlig volym/kostnad, eller
väsentlig aspekt eller problem.
 Tolkningsbar. Indikatorn ska stödja en värderande tolkning; man
ska veta om det är bra eller dåligt, ha ett högt eller lågt värde.
 Påverkbar. Det ska vara möjligt för landstingen och hälso- och
sjukvården att kunna påverka sitt utfall.
 Resultat och process. Både resultatmått och processmått kan användas. Processmått ska avse åtgärder i hälso- och sjukvården
som bedöms ha en stark påverkan på resultatet för patienten.
Inom skolväsendet och hälso- och sjukvården har förutsättningarna
att hitta denna typ av indikatorer varit bättre än inom socialtjänsten.
I skolan samlas exempelvis betygsresultat in. Processen för betygsättningen är statligt styrd, vilket ökar förutsättningarna för att
resultaten ska vara valida och jämförbara. I hälso- och sjukvården
samlas många indikatorer och mått in. Det är dock viktigt att vara
medveten om att många mått inte mäter det objektiva utfallet av
verksamheterna, om man med det menar t.ex. hur verksamheterna
påverkar patienters hälsa. Många indikatorer mäter framför allt
processkvalitet. Det görs emellertid ett antal mätningar av medicinsk
kvalitet eller vårdkvalitet som kan innehålla olika resultat- eller
effektmått, exempelvis mortalitet på sjukhus eller femårsöverlevnad
efter cancerdiagnos.
När man jämför hälsoutfall i mätningar kan det vara svårt att
särskilja folkhälsofaktorer från det som sjukvården bidrar med.22
För att mätningar av vårdkvalitet ska bli rättvisande behöver de

22

SKL, Svensk sjukvård i internationell jämförelse, 2015.
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kompensera för faktorer som annan sjuklighet, patientunderlag och
andra möjliga bakomliggande faktorer.
Inom socialtjänsten har det under lång tid saknats gemensam
terminologi.23 Det har funnits stora skillnader i språkbruk mellan
huvudmän, yrkesgrupper och verksamheter. Därtill har det funnits
skillnader mellan socialtjänstens och sjukvårdens terminologi. Socialstyrelsens arbete med utveckling och kvalitetssäkring av nationell
informationsstruktur och nationellt fackspråk (NI/NF) har dock
bidragit till att det även inom socialtjänsten etablerats en mer gemensam terminologi. Bland annat har modellerna Individens behov i
centrum (IBIC), en utveckling av Äldres behov i centrum (ÄBIC),
och Barns behov i centrum (BBIC) införts på kommunal nivå. Dessa
är verktyg och arbetssätt som syftar till att stödja en strukturerad
behovsbedömning, handläggning och dokumentation.
IBIC omfattar äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning och utgår från individens behov, resurser, mål och
resultat inom olika livsområden. Handläggare och utförare kan
genom IBIC få stöd i att använda ett gemensamt språk för att beskriva exempelvis funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
IBIC kan också bidra till mer strukturerad dokumentation av nuläge, mål och resultat.
BBIC utgår från ett barnrättsligt perspektiv och syftar till en
nationellt enhetlig struktur för handläggning, genomförande och
uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården.
Av en uppföljning från Socialstyrelsen framgår att strukturerad
dokumentation används i olika hög omfattning i socialtjänstens
verksamheter. Framför allt IBIC har tidigare varit mindre spridd.24

23

Socialstyrelsen och SKL, Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer i socialtjänsten,
mars 2007.
24
Socialstyrelsen, Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum – Lägesrapport,
2016. Enligt Socialstyrelsen hade 37 kommuner infört IBIC före 2016, 37 planerade att införa det under 2016 och 63 planerade att införa det i framtiden.
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Andra informationskällor inom området

Läkemedelsregistret
Läkemedelsregistret inrättades i juli 2005. Syftet med läkemedelsregistret är att öka kunskapen och patientsäkerheten på läkemedelsområdet. Registret innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot
recept på apotek samt uppgifter om uthämtade förmånsberättigade
förbrukningsartiklar, t.ex. stomiprodukter. Antalet poster i registret
är drygt 100 miljoner per år. Läkemedelsregistret uppdateras en gång
i månaden och används av forskare, journalister, utredare inom
landsting och myndigheter samt av representanter för läkemedelsindustrin.
Registret kan samköras med andra hälsodataregister, t.ex. patientregistret, för att koppla ihop läkemedelsanvändning med olika
diagnoser. Data från registret används bl.a. i arbetet med nationella
riktlinjer för hälso- och sjukvården och i Öppna jämförelser för att
ta fram indikatorer på kvaliteten i läkemedelsanvändningen.
Läkemedelsregistret innehåller information om:
 patienten (kön, ålder, folkbokföringsort)
 varan (t.ex. läkemedelsnamn, styrka, förpackningsstorlek)
 förskrivningen (t.ex. förskriven mängd, datum för förskrivningen
och datum när varan hämtats ut)
 kostnader (landstingskostnad och egenavgift)
 egenskaper på arbetsplatsen där förskrivningen skedde (t.ex.
verksamhetsinriktning) och vilket yrke och specialistutbildning
förskrivaren har.
Läkemedelsregistret saknar information om orsaken till förskrivningen.
Läkemedelsregistret har ett omfattande sekretesskydd (jfr avsnitt
7.3.7). All data i registret kommer från E-hälsomyndigheten. All
handel som säljer läkemedel har skyldighet att rapportera in försäljningsuppgifter till E-hälsomyndigheten, enligt lagen (2009:366) om
handel med läkemedel. Dessutom ska apotek lämna ytterligare uppgifter till E-hälsomyndigheten när ett förskrivet läkemedel expedieras, enligt lagen (1996:1156) om receptregister. E-hälsomyndigheten
lämnar i sin tur uppgifter om receptförskrivna expedieringar till
Socialstyrelsen, enligt lagen om receptregister.
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Primärvårdskvalitet
Den nationella uppföljningen av primärvårdens resultat är mindre
utvecklad än uppföljningen av den specialiserade vården. Detta beror framför allt på att det finns begränsad tillgång till data för vård
som utförs inom primärvården, vilket i sin tur försvårar uppföljningen. Av integritetsskäl ingår exempelvis inte patienter inom
primärvården i patientregistret. Under 2016 introducerades ett
nationellt system för kvalitetsdata i primärvården – ”Primärvårdskvalitet”. Systemet ger en bild av primärvårdens verksamhet och
kompletterar de etablerade kvalitetsregistren.
Nationell Patientenkät
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande
nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och
sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga landsting i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av SKL. Nationellt gemensamma mätningar genomförs vartannat år inom primärvård, somatisk öppenoch slutenvård, akutmottagningar samt psykiatrisk öppen- och
slutenvård. Landsting har också möjlighet att genomföra mellanårsmätningar eller extramätningar inom dessa eller andra områden.
Patientrapporterade mått
Mätningar med patientrapporterade mått kan göras för att få en
systematisk kunskap om den självrapporterade hälsan i en patientgrupp, följa upp verksamhetens vårdresultat relaterat till upplevda
problem, jämföra olika behandlingars påverkan på patientens självrapporterade hälsa, göra hälsoekonomiska analyser eller ta fram
underlag för patientsäkerhetsarbete.
PREM (Patient Reported Experience Measures) mäter patienters
upplevelse av, och tillfredsställelse med, vården. PREM kan innefatta bemötande, delaktighet, information, förtroende för vårdgivaren
och tillgänglighet. Begreppen patienttillfredsställelse och patientupplevelser är multidimensionella begrepp och kräver mer omfattande instrument än en enskild fråga för att ge en bra bild av patientens tillfredsställelse eller upplevelser.
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PROM (Patient Reported Outcome Measures) mäter hur patienterna upplever sin sjukdom och sin hälsa efter behandling eller
annan intervention. Ibland inkluderas också mått på patientnöjdhet
i begreppet PROM.
Mätningar med PREM och PROM är verktyg för att öka patienters medverkan i vården och bättre ta till vara patienternas kunskaper och erfarenheter i utvecklingsarbetet.
SIRIS
Skolverket för i databasen SIRIS statistik över skolväsendet. Betygsresultat och andra värden finns för alla skolor i landet. Skolverket
har också utvecklat en statistikmodell – SALSA – där elevernas faktiska betygsresultat sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer.
Genom SALSA kan betygsutfall på varje skola jämföras med förväntat utfall utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund.
Nationella prov
De nationella proven inom skolan kan ses som en form av kvalitetsstöd. Nationella prov i olika ämnen arrangeras i årskurserna 3, 6
och 9 samt på gymnasieskolan och på gymnasial nivå i vuxenutbildningen. Genom proven kan huvudmännen få viss information om
hur eleverna nationellt presterar jämfört med andra elever, vilket
sedan exempelvis kan användas för att bedöma behovet av extra
resurser.
Utredningen om nationella prov (SOU 2016:25) har föreslagit
ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning. Ett sådant
system skulle innehålla nationella prov, nationella bedömningsstöd
och nationell kunskapsutvärdering. Syftet ska vara att stärka en
likvärdig betygssättning och elevernas rättssäkerhet. Detta ska
åstadkommas genom att de nationella proven blir stabilare och
länkade till varandra med hjälp av uppgifter som återkommer årligen. Enligt förslaget ska de nationella proven i viss utsträckning
bedömas externt.
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7.1

Register och databaser

Väl fungerande register är en förutsättning för att kunna följa upp en
verksamhets kvalitet, ekonomi och utveckling. Register förs också
för framställning av statistik och kan användas i forskningssyfte.
Det finns ett antal olika register inom välfärdsområdena. Socialstyrelsen förvaltar exempelvis en rad register för att kunna analysera
och följa utvecklingen i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för register över
utförare av verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet och omsorgsområdet. På skolområdet ansvarar Statens skolverk (Skolverket) för flera databaser som utgör underlag för uppföljning och
utvärdering av skolverksamhet. Nedan redogörs för register och
databaser på respektive område.
Många av de register och databaser som förs innehåller personuppgifter. Förutsättningarna för att behandla sådana påverkas av
personuppgiftsregleringen. En ny reglering1 har beslutats inom EU.
Konsekvenserna av den nya personuppgiftsregleringen ses över i
särskild ordning och berörs inte närmare i detta sammanhang.
7.1.1

Hälso- och sjukvårdsområdet

Socialstyrelsens hälsodataregister
Socialstyrelsen ansvarar för sex hälsodataregister: patientregistret,
cancerregistret, medicinska födelseregistret, tandhälsoregistret, läkemedelsregistret samt registret över kommunal hälso- och sjukvård
1

Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordningen ska tillämpas från den 25 maj 2018.
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till äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessutom har
Socialstyrelsen ansvaret för dödsorsaksregistret, som ger underlag
för den officiella statistiken om dödsorsaker i Sverige. Registren
regleras genom lagen (1998:543) om hälsodataregister och genom
förordningar på respektive område. Patientregistret förs i syfte att
följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra möjligheterna att
förebygga och behandla sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling. Registret tillhandahåller data för bl.a. statistik,
forskning och utvärdering och innehåller individuppgifter om vårdkontakter, diagnoser, yttre orsaker till sjukdom och skada samt
åtgärder. Både landsting och privata utförare inom den öppna och
slutna vården är skyldiga att rapportera uppgifter till patientregistret.2
Primärvården och den kommunala hemsjukvården omfattas dock
inte av rapporteringsskyldigheten.
Cancerregistret används för att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändring över tiden och ska utgöra en bas för forskning
samt möjliggöra internationella jämförelser. Medicinska födelseregistret innehåller uppgifter om graviditeter, förlossningar och om
nyfödda barn och utgör ett underlag för analys av händelser och utfall för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och nyföddhetsperioden. Syftet med tandhälsoregistret är att kunna följa
tandvårdens och tandhälsans utveckling i Sverige. Uppgifterna ska
kunna användas till statistik, utveckling av kvalitetsindikatorer samt
uppföljningar och utvärderingar. Läkemedelsregistret innehåller
alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek och syftet med
läkemedelsregistret är att öka patientsäkerheten på läkemedelsområdet. Registret över kommunal hälso- och sjukvård innehåller
uppgifter om kommunala hälso- och sjukvårdinsatser och utgör
bl.a. underlag till officiell statistik och forskning. Dödsorsaksregistret används, utöver vad som ovan angetts, för beskrivningar
av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.
Hälsodataregistren är baserade på personnummer vilket ger
möjligheter att samköra uppgifterna i hälsodataregistren. Data från
registren används även bl.a. till utvärderingar, statistik, produktivitetsjämförelser och i arbetet med nationella riktlinjer för hälso- och
sjukvården och i Öppna jämförelser.
2

Förordningen (2001:707) om patientregister.
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Nationella kvalitetsregister
I 7 kap. patientdatalagen (2008:355) finns bestämmelser om kvalitetsregister. Härmed avses en automatiserad och strukturerad samling
av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelser inom hälso- och sjukvården på
nationell eller regional nivå. Det finns flera nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården. Registren innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom
hälso- och sjukvård. Registren är frivilliga för sjukvårdshuvudmännen
att rapportera till och täckningsgraden varierar för olika sjukdomsgrupper. Viktiga delar i uppföljningen av hälso- och sjukvården hämtas från nationella kvalitetsregister. Information från de nationella
kvalitetsregistren används bl.a. som underlag i Öppna jämförelser.
Sedan 2011 finns en överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om utveckling och finansiering
av nationella kvalitetsregister. Insatserna inriktas på att förbättra
datakvalitet, analyser och återkoppling. Dessutom genomförs insatser
för ökad patientmedverkan, samordning av it-system och minskad
dubbelregistrering. En ny överenskommelse har ingåtts för 2017.
Inom ramen för denna överenskommelse har medel beviljats till den
fortsatta utvecklingen av registren under 2017.3
Vårdgivarregistret
Den som avser att bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) anmäla detta till IVO senast
en månad innan verksamheten påbörjas. Även vissa förändringar
eller flytt av verksamheten ska anmälas, liksom om verksamheten
läggs ned, 2 kap. 1 och 2 §§ patientsäkerhetslagen. IVO ska föra ett
automatiserat register över de verksamheter som anmälts. Registret
får användas för tillsyn och forskning samt för framställning av
statistik, 2 kap. 4 § patientsäkerhetslagen. Både offentliga och privata vårdgivare ska anmäla sin verksamhet till IVO:s vårdgivarregister. Registret får bl.a. innehålla uppgifter om namn eller firma
och personnummer eller organisationsnummer för den som bedriver
3

Överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2017.

117

Page 698 of 899

Register och statistik

SOU 2017:38

verksamheten, var verksamheten bedrivs, verksamhetens inriktning
samt datum för inspektion av verksamheten, 2 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
Kolada
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) är en databas med
över 3 000 nyckeltal om kvalitet, resurser och volymer i kommunernas och landstingens verksamheter. Databasen förs av Rådet för
främjande av kommunala analyser (RKA)4. Den bygger främst på
nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna men
kompletteras även med bl.a. frivillig redovisning av kvalitet från
landsting och kommuner. Det är möjligt att göra jämförelser över
tid för bl.a. hälso- och sjukvård. I Kolada finns möjlighet att för
vissa delar få resultat på enhetsnivå.
Internationella indikatorer och register
Det finns ett antal internationella jämförelser och hälsodataregister i
vilka svensk hälso- och sjukvård ingår. OECD har en internationell
hälsodatabas med kvalitetsindikatorer.5 Även inom WTO och EU
finns hälsoindikatorer för hälso- och sjukvård. Indikatorerna består
dels av resultatindikatorer som mäts en period efter ett insjuknande
eller en diagnosticering, t.ex. trettiodagarsmortalitet vid hjärtinfarkt
eller femårsöverlevnad vid bröstcancer. Indikatorerna kan också
mäta komplikationer som t.ex. amputation av nedre extremiteter
p.g.a. komplikationer vid diabetes eller neonatal mortalitet eller
folkhälsa som andel vaccinerade eller andel med förhöjt blodsocker.
Även antibiotikakonsumtion är en vanlig indikator. I en rapport
från SKL beskrivs ett antal olika internationella jämförelser av hälsooch sjukvårdskvalitet som görs med jämna mellanrum av olika
aktörer som Health Consumer Powerhouse, The Conference Board
of Canada, The Fraser Institute och The Commonwealth Fund.6

4

RKA är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och SKL.
OECD Health Statistics 2016.
6
SKL, Svensk sjukvård i internationell jämförelse, 2015.
5
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Socialtjänstområdet

Socialstyrelsens socialtjänstregister
Socialstyrelsen ansvarar för fem officiella register inom socialtjänstområdet. Dessa är registret över ekonomiskt bistånd, registret
över insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), registret över insatser för barn och unga,
registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, samt registret över insatser enligt lagen (1988:870)
om vård av missbrukare i vissa fall.
Registren utgår bl.a. från vad kommunerna rapporterar in som
del av den offentliga statistiken, men kompletteras även med viss
annan information från t.ex. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket,
Statens institutionsstyrelse och förvaltningsrätterna.
Uppgifterna i registren används som underlag för uppföljning,
styrning och verksamhetsutveckling på nationell, regional och kommunal nivå. Registren utgör grunden för officiell statistik och används även till forskningsändamål.
Nationella kvalitetsregister
Som ovan nämnts finns inom hälso- och sjukvårdsområdet ett flertal
nationella kvalitetsregister. Det är framför allt vårdrelaterade insatser
som är fokus i kvalitetsregistren, men det finns också kvalitetsregister med inriktning mot socialtjänstens områden. De register
som anknyter till socialtjänstområdet är i huvudsak riktade mot
äldre personer. Däribland finns exempelvis Senior alert (för förebyggande vård och omsorg)och Svenska Demensregistret.
Omsorgsregistret
Enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, krävs tillstånd
från IVO för att bedriva viss verksamhet enligt lagen. Även enligt
LSS krävs tillstånd från IVO för att bedriva viss verksamhet, 23 §
LSS. En kommun eller ett landsting som driver sådan verksamhet
eller har överlämnat sådan verksamhet till enskild ska enligt dessa
bestämmelser anmäla verksamheten till IVO innan verksamheten
påbörjas. Något motsvarande krav som gäller för Vårdgivarregistret
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att anmäla förändringar eller flytt av verksamheten, eller om verksamheten läggs ned, finns inte.
De verksamheter för vilka tillstånd sökts och för vilka anmälan
ska göras av kommun eller landsting registreras i Omsorgsregistret.7
Kolada
Som ovan nämnts är Kolada en databas som bygger på befintlig
officiell statistik men kompletteras med frivillig redovisning av
kvalitet. Det går att göra jämförelse över tid inom flera välfärdsområden, bl.a. individ- och familjeomsorg, insatser för äldre och personer med funktionshinder. I Kolada finns möjlighet att för vissa
delar få resultat på enhetsnivå.8
7.1.3

Skolväsendet

Skolverket samlar varje år in uppgifter om barn, elever, personal,
kostnader och utbildningsresultat som publiceras i verkets databaser.
I databasen Jämförelsetal finns uppgifter per kommun, främst för
kommunala huvudmän men till viss del även för enskilda huvudmän, som grundas på uppgifter om barn, elever och personal för
samtliga verksamhetsformer inom Skolverkets ansvarsområde samt
betyg för grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Det är
möjligt att ta fram uppgifter för att se utvecklingen över tid. I databasen SIRIS finns uppgifter per skolenhet och per huvudman som
grundas på uppgifter om elever, lärare och betygs- och provresultat
samt relationen mellan provbetyg och slutbetyg i grund- och gymnasieskolan. I SIRIS redovisas även uppgifter om kostnader per
kommun för samtliga verksamhetsformer inom Skolverkets ansvarsområde. I databasen SALSA visas betygsresultat i årskurs 9 beräknade enligt en statistisk modell, per skolenhet. I modellen tas hänsyn till vissa bakgrundsfaktorer såsom utländsk bakgrund, kön och
föräldrars utbildningsnivå. Syftet med SALSA är att synliggöra
faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för
betygsresultatet.

7
8

Jfr prop. 2012/13:20 s. 102 ff.
Jämförelsemöjlighet finns även för funktionshindersområdet.
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Insamlingen av uppgifter regleras i Skolverkets föreskrift om
uppgiftsinsamling från skolhuvudmännen (SKOLFS 2011:142).
Det innebär att skolhuvudmännen har uppgiftsskyldighet. Uppgifterna bygger på totalundersökningar med registret över skolenheter
i Sverige som utgångspunkt. Inför varje nytt läsår uppdateras registret genom en totalinsamling. Syftet med uppföljningssystemet är
att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.
Barn och personal i förskolan
Statistiska centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag av Skolverket in
uppgifter från förskolan på individnivå sedan hösten 2014. Insamlingen sker genom en totalundersökning och det föreligger uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt
enligt föreskrifter i SKOLFS 2011:142.9 Uppgifterna utgör en del
av Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn och
syftet är att ge en samlad bild av förskolans verksamhet, samt att
utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och
lokal nivå. Enskilda och kommunala huvudmän lämnar in uppgifter
om sin verksamhet till myndigheten, bl.a. om personal, kostnader
och barn, liksom driftsform, juridisk form, huvudman, avdelningar
och verksamhetskommun. Skolverket uppskattade att 98 procent av
huvudmännen lämnade in uppgifter 2015. Bortfallet medför att det
i redovisningen saknas ett mindre antal barn och personal i fristående förskola.10
7.1.4

Övergripande register för välfärdsområdet

Utförarregistret
På uppdrag av regeringen samlar SCB sedan 2013 in uppgifter från
kommuner och landsting avseende deras köp av verksamhet från
privata utförare inom områdena vård och omsorg, skola samt flyktingmottagande. 2013 rapporterades inköp av välfärdstjänster om
drygt 92 miljarder kronor. Syftet med undersökningen är att få
detaljerad information om kommunernas och landstingens privata
9

SCB, Förskola: Barn och personal per 15 oktober 2015(Beskrivning av statistiken), 2016-02-26.
Skolverket, Barn och personal i förskolan hösten 2015, PM 2016-04-12.

10
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utförare. Undersökningen genomförs årligen och samtliga kommuner och landsting ska lämna uppgifter.
Alla köp måste dock inte anges. För kommuner gäller ett tröskelvärde på 100 000 kronor och för landstingen är tröskelvärdet
250 000 kronor. Detta innebär att om huvudmannen köpt verksamhet för mindre än detta belopp från en utförare under ett år, behöver den utföraren inte redovisas. Kontroll av uppgifterna sker mot
föregående års lämnade uppgifter, samt mot huvudmännens räkenskapssammandrag.11 Undersökningen är kopplad till företagsregistret, vilket innebär att det enklare går att hitta aktuella företag. De
som deltar i undersökningen får på så vis även tillgång till uppgifter
om aktuella företag, t.ex. juridisk form eller ägarkategori. Uppgifterna kan registreras på organisationsnummer, men även arbetsställe.
Vid registrering på arbetsställe medges mer detaljerad information
om utföraren då det går att få fram t.ex. personalens utbildningsnivå m.m. Statliga inköp registreras inte i registret, som exempelvis
Migrationsverkets köp från privata utförare, eller statlig assistansersättning.

7.2

Statistik

Flera av ovan nämnda register utgör underlag för statistik. Statistiken utgör i sin tur underlag för verksamhetsuppföljning i form av
uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och Öppna jämförelser.12
Den offentliga statistiken
I lagen om den officiella statistiken finns bestämmelser om officiell
statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter
som ansvarar för officiell statistik (statistikansvariga myndigheter).
Officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning och vara objektiv och allmänt tillgänglig.
Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med
beaktande av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers
intressen.
11
Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner respektive landsting. Syftet med RS är att på kommun-, landstings- och riksnivå få information om kommunernas och landstingens ekonomi.
12
Jfr SOU 2009:32 s. 97.

122

Page 703 of 899

SOU 2017:38

Register och statistik

Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken innehåller
kompletterande föreskrifter till lagen om den officiella statistiken.
Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar
för den framgår av en bilaga till förordningen. En statistikansvarig
myndighet beslutar om statistikens innehåll och omfattning inom
sitt statistikområde om inte något annat följer av ett särskilt beslut
av regeringen.
SCB ansvarar för ett flertal ämnesområden, statistikområden
och statistikprodukter inom den officiella statistiken som berör
organisationer inom vård, skola och omsorg. En viktig del som
SCB kan belysa i den officiella statistiken är ekonomin för dessa
organisationer. Socialstyrelsen har ansvaret för den officiella statistiken inom hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänstområdet.
Socialstyrelsens hälsodataregister, dödsorsaksregister och socialtjänstregister utgör grund för den officiella statistiken på området.
Skolverket är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om
skolväsendet och de uppgifter som samlas in i detta syfte publiceras
i verkets databaser.
Annan statistik
Det förekommer en omfattande produktion av statistik i olika former hos olika myndigheter, såsom bl.a. Socialstyrelsen. Utöver den
officiella statistiken finns statistikregister och bearbetningar som
baseras på uppgifter som primärt samlats in för den officiella statistiken, men som publiceras i exempelvis externa databaser.

7.3

Behov av förbättringar i nuvarande register
och kunskapsunderlag

7.3.1

Förutsättningar att följa offentliga medel

Ett återkommande problem som identifierats i utredningens tidigare arbete är att det är svårt att urskilja privat och offentligt finansierad välfärdsverksamhet.13 Eftersom Utförarregistret främst utgår
från inköp går det inte att följa medel i privat utförd verksamhet.
13

Utredningens förslag i betänkandet SOU 2016:78 hanterar denna fråga, genom krav på att
offentligt finansierad verksamhet endast får drivas inom ramen för en juridisk person.
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Med en bättre särredovisning av privatfinansierad verksamhet skulle
det vara möjligt att se vilka kostnader och vinster som är kopplade
till offentlig finansiering och även att t.ex. ta fram statliga skatteintäkter kopplade till offentlig finansiering. Skatteverket har t.ex.
inte kunnat redovisa skatteintäkter uppdelat på finansieringskälla i
sina rapporter om skatteplanering i välfärdssektorn. Den nuvarande
redovisningen medför också att det är svårt att se om t.ex. privatfinansierad verksamhet och offentligt finansierad verksamhet korssubventioneras.
Utredningen ska enligt direktiven analysera och utvärdera föroch nackdelar med att redovisa ekonomisk information för välfärdstjänster på enhetsnivå. Syftet med en sådan redovisning är att
ge ökad insyn och en möjlighet att följa om de medel som det offentliga valt att prioritera för välfärdverksamhet också används för
sådan verksamhet. Mot bakgrund av att det bl.a. saknas en tydlig
enhetsindelning på vård- och omsorgsområdet bedömde utredningen dock i betänkandet SOU 2016:78 att de administrativa
kostnaderna överväger fördelarna med krav på sådan redovisning.
Skolkostnadsutredningen
Skolkostnadsutredningen hade i uppdrag att se över regleringen av
ersättningen till enskilda huvudmän och skapa ett system för enhetsredovisning. I sitt betänkande, Det stämmer – ökad transparens och
lika villkor (SOU 2016:66), föreslog utredningen bl.a. att ett krav
på jämförbar ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå ska införas
för såväl kommunala som enskilda huvudmän. Enhetsredovisningen
ska innehålla en resultatsammanställning med intäkter och kostnader. Intäktsredovisningen ska i huvudsak bygga på de poster som
enligt skollagen (2010:800) gäller för bestämmande av bidrag till
enskild huvudman. Kostnadsredovisningen ska i huvudsak bygga på
de poster som enligt skollagen gäller avseende specifikation av grundbeloppet vid kommunala bidrag till enskilda huvudmän.
Redovisningen bör enligt utredningen kompletteras med ett antal
finansiella nyckeltal. Kravet på redovisning ska omfatta huvudmän
för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Skolverket ska ansvara för insamlingen
av den ekonomiska informationen och insamlingen bör i möjligaste
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mån samordnas med den insamling av uppgifter som görs inom
ramen för den officiella statistiken. Skolverket ska publicera den
ekonomiska informationen i form av resultatsammanställning och
annan relevant ekonomisk information.
7.3.2

Förutsättningar att urskilja idéburen sektor

Det finns också svårigheter vad gäller att i statistik och annan redovisning urskilja idéburna aktörer. Ofta redovisas resultat och statistik uppdelat på privata respektive offentliga utförare. Däremot
saknas ofta redovisning uppdelat på idéburna aktörer. En anledning
till detta kan vara att det saknas en tydlig och enhetlig definition av
vad som utgör en idéburen aktör.
I den överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och SKL som ingicks under hösten
2008 avses med idéburna organisationer, organisationer inom den
ideella sektorn och den kooperativa rörelsen. Den ideella sektorn
består i sin tur av folkrörelser, stiftelser, trossamfund och föreningar.
Kooperativa företag är sådana som ägs och drivs av sina medlemmar. Den idéburna sektorn har med andra ord en något vidare betydelse än den ideella sektorn. För att så många som möjligt av de
organisationer som träffade överenskommelsen skulle känna igen
sig i terminologin ersatte begreppet idéburen sektor det tidigare
använda begreppet ideell sektor.14
I de idéburna organisationernas förord till överenskommelsen
beskrivs att de idéburna organisationernas kärna är att de frivilligt
valt att gå samman kring en idé och värdegrund och att allmännytta
eller medlemsnytta är deras främsta drivkraft. Enligt förordet är det
avgörande för om en organisation kan kalla sig idéburen att eventuella överskott går tillbaka till verksamheten och därmed kommer
samhället till godo.15 Idéburna verksamheter kan med andra ord
drivas med vinst men vinstsyftet är inte organisationernas främsta
drivkraft.
SCB har sedan 2010 i uppdrag av regeringen att ta fram statistik
över det civila samhället. I statistiken ska ingå både den del av
14
15

Regeringens skrivelse 2008/09:207, s. 21 och s. 49 ff.
Regeringens skrivelse 2008/09:207, s. 28 f.
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organisationslivet som täcks av den ekonomiska statistiken, men
även, så långt detta är möjligt, uppgifter om ideella organisationer
som inte täcks av befintlig statistik. Statistiken ska tas fram i enlighet
med FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om ideella organisationer, International Classification of Non Profit Organisations.
Syftet är att undvika de klassificeringsproblem som tidigare präglat
statistiken samt att förbättra möjligheterna för internationella jämförelser.
Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg (Famna) har
på uppdrag av utredningen lämnat en rapport till utredningen.16
I rapporten lämnas förslag på hur sektorbaserad statistik kan användas och utvecklas för att bättre kunna särskilja idéburen sektor.
På kort sikt kan detta enligt rapporten ske genom att myndigheter,
och andra aktörer, i sina register inför organisationers juridiska
form, varje enhets organisationsnummer och organisationsnummer
till eventuella koncernmödrar. All statistik bör vidare presenteras
utifrån juridisk form alternativt i en sektoruppdelning baserad på
juridisk form. På längre sikt bör enligt rapporten klassificeringarna
tillhörande FN:s statistiksystem framgå av det allmänna företagsregistret. SCB föreslås också genom forskningskompentens kvalitetssäkra arbetet med statistik utifrån FN:s statistiksystem.
7.3.3

Brister i nuvarande kunskapsunderlag

Som ovan redogjorts för saknas i många fall kunskapsunderlag inom
socialtjänstens områden (se avsnitt 6.3) som kan ligga till grund för
att följa upp resultatmått och resultatindikatorer. Staten har dock
satsat betydande resurser på att utveckla statistiken inom området,
kanske framför allt inom äldreområdet. Socialstyrelsen har haft i
uppdrag att utveckla mätningar inom området, bl.a. med personnummerbaserad statistik.17 Just personnummerbaserad statistik
skulle medföra att insatser bättre kan följas upp, men av integritetsskäl har det saknats sådan statistik på nationell nivå.18 I vissa fall har
16
Famna och Stockholm Center for Civil Society Studies, Sektorbaserad statistik på välfärdsområdet – rapport till Välfärdsutredningen, den 17 februari 2017.
17
Socialstyrelsen och SKL, Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer i socialtjänsten,
mars 2007, s. 27.
18
Se t.ex. resonemang om riskerna i SOU 2009:32 s. 213 ff.
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bristen på underlag för systematisk uppföljning delvis orsakats av att
kommunerna historiskt haft olika system för dokumentation och
uppföljning och att inrapportering skett i separata system, ibland
handskriven rapportering.19 För många insatser inom socialtjänsten
finns dokumentationen endast i verksamheten och är inte tillgängligt
för t.ex. kommunen. Det har medfört svårigheter för systematisering
och kanske även minskat intresset för att inrapportera statistik.
Detta problem har dock delvis minskat genom den nationella
strategin för e-hälsa20, satsningar på utveckling mot en evidensbaserad socialtjänst och regionala stödstrukturer21 för en evidensbaserad
socialtjänst.
Vårdanalys hade under 2016 i uppdrag att närmare undersöka
förutsättningarna att jämföra omotiverade skillnader i socialtjänsten.22 Myndighetens slutsats är att det för flera områden saknas förutsättningar att analysera omotiverade skillnader till följd av alltför
dålig datatillgång. De områden som särskilt pekas ut är LSS-insatser,
stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, samt hemlöshet. Inom barn- och ungdomsvården är datatillgången relativt god
på lokal nivå men bristfällig på nationell nivå.
7.3.4

Brister i förutsättningarna för fullständiga register

De register som IVO för över utförare av verksamhet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är inte fullständiga, vilket bl.a.
påpekats av Ägarprövningsutredningen.23 Enligt uppgift från IVO
är registren mer fullständiga för verksamhet som är tillståndspliktig,
än för annan anmälningspliktig verksamhet.
IVO har i en skrivelse till regeringen angett att det finns brister
vad gäller de sanktioner som myndigheten kan vidta för att se till
att anmälningsplikten följs och att detta får till följd att registren
19

Enligt SKL är det vanligt att systemleverantörerna enligt kontrakt ska anpassa systemen
efter ändrade krav från statistikinsamlande myndigheter.
20
Den första e-hälsostrategin beslutades 2006 och uppdaterades 2010. Från 2016 finns en
överenskommelse mellan regeringen och SKL om Vision e-hälsa 2025.
21
De regionala stödstrukturerna samordnar utvecklingsarbetet för att införa en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och fungerar som kanal mellan den lokala, regionala och
nationella nivån.
22
Omotiverade skillnader i socialtjänsten – En förstudie, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, PM 2016:2.
23
SOU 2015:7 s. 218.
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inte är uppdaterade. Om en vårdgivare underlåter att anmäla ny
verksamhet till Vårdgivarregistret eller förändringar av en sådan
verksamhet utgör det ett brott som IVO kan polisanmäla. De polisanmälningar IVO lämnade under 2016, som alla avsåg tillståndspliktig
verksamhet som bedrivits utan tillstånd, ledde inte i något fall till
åtal. IVO efterfrågar möjligheten att vidta andra åtgärder, exempelvis möjlighet att förelägga vårdgivaren att vidta rättelse. När det
gäller verksamhet enligt SoL och LSS finns möjlighet att förelägga
den kommun eller det landsting som inte fullgjort sin skyldighet
att anmäla ny verksamhet till IVO. Eftersom det saknas krav på att
förändringar av en verksamhet ska anmälas kan IVO emellertid inte
begära att omsorgsgivarna ska anmäla sådana förändringar.
7.3.5

Behov av ett komplett verksamhetsregister
på enhetsnivå för vård och omsorg

För såväl hälso- och sjukvårdsområdet som socialtjänstområdet
saknas tillförlitliga och kompletta uppgifter över de olika enheter
som bedriver verksamhet. Det finns inte heller någon etablerad definition av begreppet enhet inom dessa områden.
Som utredningen redogjorde för i sitt betänkande SOU 2016:78
har företrädare för bl.a. Socialstyrelsen, SKL, och privata verksamheter pekat på behovet av ett verksamhetsregister inom vård- och
omsorgsområdet. Organisationerna lämnade i juni 2015 en skrivelse
till regeringen där de påtalade att det är ett återkommande problem
att myndigheter och organisationer upprättar separata register och
förteckningar och tillämpar olika definitioner och avgränsningar av
uppgifter. Detta medför att information från olika källor inte kan
föras till en och samma utförande enhet eller organisatorisk nivå.24
Socialstyrelsen har i annat sammanhang påtalat att de register som
finns hos SCB (Utförarregistret) och hos IVO (Omsorgsregistret)
inte innehåller tillräckligt aktuella och detaljerade uppgifter för att
Socialstyrelsen med ledning av dessa ska kunna ta fram och publicera Öppna jämförelser på verksamhetsnivå (enhetsnivå). Socialstyrelsen har därför skapat och uppdaterar årligen flera förteckningar över verksamheter främst inom områdena för vård och om24
Etisk plattform, Famna, RKA, Socialstyrelsen, SKL, Vårdföretagarna, Ett gemensamt register
för verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, 2015-06-17.
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sorg om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning.
Enligt Socialstyrelsen är detta arbete resurskrävande både för myndigheten och för uppgiftslämnarna. Om ett tillförlitligt och aktuellt
gemensamt verksamhetsregister kan utvecklas, skulle det öka effektiviteten.25
SKL har till utredningen bekräftat denna bild och påpekat att
kommunerna årligen får lämna aktuella förteckningar över verksamheter för att det ska vara möjligt att göra uppföljningar. En anledning till att detta fungerat relativt väl är enligt SKL att kommunerna själva i viss mån kunnat definiera verksamheterna.
7.3.6

E-hälsomyndighetens arbete med informationsmodell

E-hälsomyndigheten (EHM), IVO, Socialstyrelsen och SCB har
ingått en överenskommelse om att långsiktig samverka för att utveckla en informationsmodell över vård-, apoteks- och omsorgsverksamhet som möjliggör bättre uppföljning och jämförelse av
kvalitet samt bättre kontroll över vilka vårdgivare och vilken omsorgsverksamhet som finns. Arbetet leds av EHM och sker i samarbete med bl.a. SKL, kommuner och landsting, apoteksverksamheter och Inera AB.26 Målet med samverkan är att hitta en minsta
gemensamma nämnare på nationell nivå för att beskriva organisatorisk struktur och typ av verksamhet samt strukturera och standardisera tillgänglig information. Under hösten 2016 har en samarbetsorganisation bildats.
7.3.7

Sekretess för uppgifter

Möjligheten att lämna ut uppgifter eller att dela uppgifter ur olika
register, även myndigheter emellan, begränsas av regler om sekretess. Nedan redogörs för de bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, som framför allt måste beaktas när
det gäller förutsättningarna att lämna uppgifter från en myndighet
såväl till enskilda som till andra myndigheter.
25
Socialstyrelsen, Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014, slutrapport
s. 14.
26
Inera AB som ägs av bl.a. SKL har som uppdrag att koordinera landstingens gemensamma
e-hälsoarbete.
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Statistiksekretess
Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som
avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde, 24 kap. 8 § OSL. Härigenom skyddas inte bara sådana
uppgifter som innehåller identitetsbeteckningar utan även uppgifter som – direkt eller indirekt – kan hänföras till en viss enskild.
Statistiksekretessen är enligt huvudregeln absolut. Det innebär att
uppgifter som omfattas av huvudregeln inte får lämnas ut över
huvud taget. Bestämmelserna om sekretess till förmån för enskilda
gäller i tillämplig omfattning även juridiska personer. Juridiska personer kan dock inte anses ha några personliga förhållanden, varför
endast ekonomiska skäl kan utgöra stöd för sekretess för dessa.
Av samma bestämmelse följer dock att uppgifter som behövs för
forsknings- eller statistikändamål och uppgifter som inte genom
namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är
direkt hänförlig till den enskilde får lämnas ut, om det står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider skada eller men. Detsamma gäller en uppgift som avser
en avliden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om uppgiften
behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen.
Med statistik avses i bestämmelsen sammanställning av data.27
All statistikframställning omfattas emellertid inte av bestämmelsen
om statistiksekretess. Sekretessen gäller i sådan särskild verksamhet
hos myndighet som avser framställning av statistik. Därmed avses
allmänt utredande verksamhet utan anknytning till något särskilt
ärende. Utmärkande är vidare att verksamheten är organiserad som
en egen enhet eller liknande. Det är sådan verksamhet som avses
med uttrycket ”myndighets särskilda verksamhet” för att framställa
statistik.28 Typisk är den verksamhet som avser framställning av
den officiella statistiken, som enligt lagen om den officiella statistiken ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och
forskning.29 En myndighet som ägnar sig huvudsakligen åt statistik
27

Prop. 2013/14:162 s. 8.
Prop. 1979/80:2 Del A s. 262 ff.
29
Prop. 2013/14:162 s. 9.
28
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är SCB, men även andra myndigheter ägnar sig åt framställning av
statistik, t.ex. Socialstyrelsen.30
Det är verksamheten som är avgörande för om en uppgift som
förekommer hos en myndighet omfattas av sekretessen, inte ändamålet med uppgiften. En uppgift hos en myndighet kan därmed
vara offentlig inom en handläggande avdelning men sekretessbelagd
inom en avdelning som framställer statistik.31
Statistik framställs också i verksamhet som inte alls har statistikframställning som sitt slutliga ändamål. Som exempel anges i förarbetena Finansinspektionens tillsynsverksamhet, i vilken det samlas
in en mängd uppgifter som sammanställs och bearbetas med statistiska metoder och som läggs till grund för inspektionens tillsynsåtgärder. Uppgifter som förekommer i sådan verksamhet omfattas
inte av statistiksekretess.32
Vid bedömningen av om en särskild verksamhet är en verksamhet
för framställning av statistik måste en helhetsbedömning göras av
verksamheten. Om den särskilda verksamhetens huvudsakliga syfte
är att framställa statistik är bestämmelserna om statistiksekretess
tillämpliga. Å andra sidan är bestämmelserna inte tillämpliga i en
verksamhet som har något annat än statistiksekretess som sitt främsta
syfte, även om det i den verksamheten skulle förekomma insamling
eller bearbetning av uppgifter med hjälp av statistiska metoder.33
Det starka skyddet motiveras dels av att uppgiftslämnarna ska
kunna lita på att de uppgifter de lämnar inte används för andra
ändamål än de har samlats in för, dels av att det i en statistikverksamhet ofta förekommer uppgifter som hämtats in på olika sätt och
som det är praktiskt svårt att hålla åtskilda.34
Det allmänna företagsregister som SCB för är inte ett statistikregister utan förs bl.a. i syfte att uppdatera andra register i samhället. Registret är särskilt reglerat i förordningen (1984:692) om
det allmänna företagsregistret. Bestämmelsen om statistiksekretess
är inte tillämplig på detta register.35

30

Jfr förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Prop. 1979/80:2 Del A s. 263.
32
Prop. 2013/14:162 s. 9.
33
Prop. 2013/14:162 s. 9.
34
Prop. 2013/14:162 s. 13.
35
Prop. 2000/01:27 s. 55.
31
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Sekretess till skydd för enskild
Utredningen har ovan redogjort för bestämmelserna i OSL om
sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och
sjukvård, socialtjänst och det offentliga skolväsendet (avsnitt 5.2 och
5.6). Som framgått gäller som huvudregel sekretess inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående
till denne lider men, 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § OSL. Även inom
skolväsendet gäller i många fall motsvarande sekretess, 23 kap. OSL.
För enskildas affärsförbindelser med myndigheter gäller enligt
31 kap. 16 § OSL sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller
driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en
myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde
lider skada om uppgiften röjs. För att uppgifter ska omfattas av
sekretess krävs att det ska föreligga någon speciell omständighet
eller särskilda förhållanden i det aktuella fallet. Något krav på en
mera ingående utredning om detta krävs dock inte.36 Skaderekvisitet
bygger på äldre praxis, där sekretess ansågs gälla hos en kommun för
uppgifter i avtal som hade träffats mellan kommunen och en enskild,
bl.a. därför att det kunde antas att den enskilde skulle komma att
lida skada om avtalens innehåll röjdes (RÅ82 2:34). Enligt praxis är
enbart den omständigheten att begärda uppgifter utgörs av eller
innefattar prisangivelser i sig inte sådan särskild anledning att
besluta om sekretess (jfr bl.a. 1991 ref 56). I vissa fall, exempelvis
då ett röjande av uppgifterna inte bara skulle avslöja anbudsgivarens
prissättning utan även avslöja anbudsgivarens interna överväganden
och lösningar, vilket skulle kunna medföra skada för denne i kommande upphandlingar, kan dock uppgifterna omfattas av sekretess
(jfr RÅ 2007 not 154). Även uppgifter om de produkter som upphandlas, som fabrikat och modell, kan omfattas av sekretess när
uppgifterna utgör ett viktigt konkurrensmedel (Högsta förvaltningsdomstolens dom den 13 februari 2017 i mål nr 5887-16).

36

Prop. 1979/80:2 del A s. 241 f.
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Att mäta det svårmätbara

I det här kapitlet diskuterar utredningen mer generellt och övergripande den offentliga sektorns behov av att mäta olika aspekter
av verksamheten. Särskilt uppmärksammas de svårigheter statliga
och kommunala aktörer ställs inför när de vill mäta kvalitet i verksamheten.

8.1

Varför mäter vi kvalitet?

Kvalitetsmätningar kan ha olika syften. En mätning kan användas
för att beskriva utfall på systemnivå, t.ex. utfall i internationella
kunskapsmätningar som PISA. Mätningar kan också utföras för att
jämföra resultat på huvudmannanivå eller för att utgöra underlag
för konkret förbättringsarbete på enhetsnivå, exempelvis andel brukare som upplever att de känner sig trygga i ett boende. Mätningar
kan därmed ha olika mottagare.
Vi kan indela mottagarna i brukare av välfärdstjänster, utförare
av välfärdstjänster, kommuner och landsting som köpare och utförare av välfärdstjänster samt staten som på en övergripande nivå vill
följa och styra utvecklingen inom olika välfärdsområden.
8.1.1

Mätningar som är till för brukarna

Mätningar kan användas för att ge brukare ett underlag med vars
hjälp de kan välja utförare av en specifik välfärdstjänst. Detta kan
göras genom att olika aktörer jämförs och rankas. Kvalitetsmått för
sådana syften kan exempelvis presenteras för brukarna på webbsidor. Ett exempel på en sådan webbsida är Skolverkets Välja skola.
Där redovisas bl.a. lärartäthet, andel behöriga lärare, antal speciallärare, betygsgenomsnitt och resultat av olika nöjdhetsmätningar.
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Mätningar som är till för verksamheten

Kvalitetsmätningar kan också ha som primärt syfte att höja kvaliteten i en verksamhet. Mätningar kan exempelvis användas inom
verksamheten för att de anställda tillsammans ska kunna utvärdera
och förbättra sitt arbete. När det gäller de kvalitetsmått för verksamheten som kommuner, landsting och statliga myndigheter använder är det viktigt att dessa mått är relevanta för, och återförs till, medarbetarna i verksamheten, för att på så sätt bidra till verksamhetens
utveckling.
8.1.3

Mätningar som är till för kommuner och landsting
som köpare och utförare

Mätningar kan användas som ett hjälpmedel för kommuner och
landsting att följa upp att de får de tjänster som de har upphandlat
eller som de utför i egen regi. Vidare kan mätningarna ge underlag
för risk- och väsentlighetsanalyser, vilka i sin tur kan leda till granskning av verksamheten. Olika mått kan också användas av kommuner
och landsting som en grund för ersättning till verksamhetsutövarna.
Syftet med de indikatorer som redovisas inom de Öppna jämförelser som görs inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är t.ex.
att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet,
lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.
8.1.4

Mätningar som är till för att staten ska kunna följa
och styra verksamheter

Mätningar kan också bidra till styrning av verksamheter eller hela
välfärdssystem. De kan ge underlag när riksdag eller regering vill
följa upp resultaten av en reform, eller fördela medel. Vidare kan
mätningar användas av statliga myndigheter till att analysera vilka
insatser som kan behövas inom hela systemet, eller inom vissa områden; de kan t.ex. användas som utgångspunkt för tillsynsmyndigheters riskanalyser.
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Syftet avgör vilka mått som är lämpliga

Vilka mått som bör användas och vilka mätningar som är nödvändiga beror i stor utsträckning på syftet med mätningen. Kraven på
ett kvalitetsmåtts tillförlitlighet kan också variera beroende på syftet.
Mått som ska ligga till grund för ett förbättringsarbete på enhetsnivå
kan exempelvis beskriva mer mjuka värden och det är då inte alltid
nödvändigt att använda mått som är jämförbara över tid.
När det gäller mätningar som ska utgöra en grund för ett brukarval eller för tilldelning av resurser är det emellertid mycket viktigt
att måtten lyckas avspegla de kvaliteter som är väsentliga i verksamheten. Effekterna kan annars bli negativa både på systemnivå och
för de enskilda brukarna.

8.2

Ur vems perspektiv mäter vi kvalitet?

Som utredningen beskriver ovan kan kvalitet ha olika syften. Kvalitet
kan emellertid också utgå från olika perspektiv. Vad som upplevs
som kvalitet kan skilja sig mellan brukare, personal, uppdragsgivare
eller anhöriga.
Sett ur brukarens perspektiv kan en kvalitetsförbättring uppstå
genom att brukaren upplever att kvaliteten har höjts. Om brukarens förväntning på tjänsten sjunker kan även detta framstå som
kvalitetsförbättringar i en brukarundersökning. Kvaliteten uppfattas då som bättre än vad brukaren utifrån sina (lågt ställda) förväntningar räknade med. Forskare har exempelvis funnit att brukares
uppfattning om kvaliteten i verksamheten inte ändrats i samband
med besparingar. Enligt forskningen beror detta på att brukaren
anpassar sina förväntningar till nedskärningarna och försämringarna.1
Utifrån ett brukarperspektiv är också relationen till personalen av
central betydelse för hur man upplever kvaliteten i verksamheten.
Särskilt viktigt är detta inom omsorgsverksamheterna. I vissa vårdsituationer utgör relationen i princip tjänsten. Det gäller exempelvis
vård av personer i livets slutskede och av svårt dementa personer.2
1

Westlund, P. & Edvardsson, B., Tjänsteutveckling och kvalitet i äldreomsorg, Praktik och
teori, 1998.
2
Westlund, P. & Edvardsson, B., Tjänsteutveckling och kvalitet i äldreomsorg, Praktik och
teori, 1998.
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Hur mäter vi kvalitet?

Som framgår ovan finns det således ett antal olika syften med att
mäta kvaliteten i en offentlig verksamhet.
I kapitel 4 har utredningen argumenterat för att kvalitet ska
mätas i förhållande till de mål som anges i lagstiftning och i andra
nationella, regionala och lokala måldokument. Utredningen har utgått från ett vanligt sätt att strukturerera kvalitetsmåtten i struktur-,
process- och resultatmått:
 Strukturmåtten ska ge en bild av förutsättningarna för verksamheten. Exempel är ekonomiska resurser eller personaltäthet.
 Processmåtten ska ge en bild av hur verksamheten bedrivs.
Exempel är olika typer av riskbedömningar.
 Resultatmåtten ska ge en bild av resultaten i relation till målen
för verksamheten. Exempel är elevers skolbetyg.
En uppdelning i dessa typer av mått besvarar dock inte frågan om
deras användbarhet och lämplighet.

8.4

Om svårigheter med att mäta kvalitet

Att ta fram mått som rätt avspeglar kvaliteten i verksamheten kräver gedigna överväganden. Det sägs ibland att ”det som mäts blir
gjort”. Omvänt finns det en risk att det som inte mäts inte blir
gjort och att resurser därmed leds bort från en produktiv användning inom något område som inte täcks in i mätningarna. Att som
underlag för exempelvis prioriteringar redovisa mätningar som
baseras på mått som inte avspeglar verklig kvalitet kan medföra att
resurser fördelas fel genom att utförare och huvudmän styr verksamheten mot god måluppfyllelse för de mätbara faktorerna och
lägger mindre fokus på de faktorer som inte mäts.
En konsekvens av kvalitetsmått som är missvisande eller mindre
relevanta för målen med verksamheten är att personer kan komma
att koncentrera sig på aspekter som är mindre värdefulla ur ett
långsiktigt eller mer övergripande perspektiv. Det skulle kunna
innebära att sådan verksamhet som håller hög kvalitet väljs bort till
förmån för verksamhet som t.ex. upplevs ha trevliga lokaler, bra
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kringservice eller bra mat. Dessa aspekter är också en del av kvaliteten men kan vara mindre betydelsefulla för de övergripande målen
med verksamheten.
Ett annat problem är att det sällan finns mätningar med ett rättvisande ingångsvärde. Detta innebär att verksamhetens kvalitet inte
alltid avspeglas i de resultat som publiceras. Inom skolans område
finns det t.ex. mätningar som visar att vårdnadshavares studiebakgrund är det mest avgörande för elevernas studieresultat. Att eleverna på en skola presterar bra innebär därmed inte självklart att
själva skolan har en god kvalitet.3 Ytterligare en aspekt som gör det
svårt att bedöma vilken kvalitet en specifik verksamhet levererar är
att resultaten av insatsen kan uppstå efter lång tid.
Ofta är en god kvalitet i verksamheten en följd av flera olika verksamheters insatser. Exempelvis kan en väl fungerande öppenvård
bidra till en lyckad operation, bl.a. genom att se till att patienten
kommit till rätt vårdinstans i rätt tid. På liknande sätt kan elevers
goda resultat på nationella prov vara följd av flera skolors, eller till
och med förskolors och fritidsverksamheters, insatser.
Läkaresällskapet påpekar att det inom hälso- och sjukvården
saknas vedertagna mått för hur man mäter patientens självbestämmande, kontinuitet, kommunikation, delaktighet, ansvar, trygghet
och tillit, bemötande, samråd eller samordning.4 Sådan kvalitet
riskerar därmed att bli osynlig eller ersättas av enbart brukarundersökningar. För att belysa och följa upp den här typen av kvalitet kan
dialog vara ett bra verktyg. Resultaten och slutsatserna av en välfungerande uppföljning i dialog går emellertid sällan att standardisera och presentera i jämförbara mått.
Inom olika välfärdsverksamheter finns det olika förutsättningar
för att ta fram nationella och jämförbara kvalitetsmått. Även där sådana mått saknas kan man emellertid bedriva ett bra kvalitetsarbete,
t.ex. genom att ta fram lokala mått som kan användas för kvalitetsutveckling.

3

Skolverkets statistikmodell – SALSA – ger möjlighet att jämföra betygsutfall på varje skola
med det förväntade utfallet utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund.
4
Svenska Läkaresällskapet, En Värdefull Vård – en hälso- och sjukvård med människan i
centrum, 2015, s. 119.
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Att mäta kvaliteten i mötet
En utgångspunkt för flertalet av välfärdens insatser är att de handlar om att förändra brukarens, patientens eller elevens situation.
Grunden för en sådan förändring är ofta det personliga mötet mellan
personal och brukare. Personalen har genom sin profession kunskap som är en förutsättning för den önskade förändringen, medan
brukaren har viktig information om bl.a. de egna behoven och förutsättningarna. Viktiga kvaliteter i välfärdssektorn skapas i mötet
mellan personal och barn och vuxna som behöver insatser från
hälso- och sjukvård, socialtjänst eller som går i skolan. Att på ett
rättvisande sätt mäta kvaliteten i dessa möten är naturligtvis svårt.
Hur mäter man t.ex. den kvalitet som uppstår när en engagerad
lärare tar sig tid och uppmärksammar att en elev känner sig utanför
i gruppen, eller har en svår situation i hemmet? Hur mäter man den
kvalitet som uppstår då en kirurg tar sig extra tid för att förklara en
kommande operation för patientens anhöriga? Hur mäter man
kvaliteten i vården av barn på ett särskilt boende, bemötandet av
psykiskt sjuka eller samtalet mellan en äldre person och hemtjänstpersonalen? Sådana möten kan vara avgörande för de personer som
de berör. Det faktum att mötet ofta sker i stängda rum, utan insyn
eller uppföljning från andra aktörer än de som medverkar, gör också
att det i efterhand blir svårt att bedöma kvaliteten.
Kvaliteten inom välfärdstjänsterna sammanhänger ofta med vad
som inom forskningen har beskrivits som personalens förtrogenhetskunskap.5 Förtrogenhetskunskapen är en praktisk kunskap och
kompetens som kommer till uttryck genom att medarbetarna vet
vad som behöver göras i en viss situation och också har förmågan
och förutsättningarna att göra det. Denna kunskap grundas i den
specifika situationen, t.ex. hur man som medarbetare på ett värdigt
sätt möter en dement brukare som inte vill duscha eller äta. Förtrogenhetskunskapen kan inte detaljstyras eller detaljkontrolleras och
går inte heller att enkelt mäta. Tvärtom finns det en risk att standardiserade kvalitetsmått leder till att utrymmet för denna typ av

5

Tillberg V. L., Kvalitetsjakten, Om professionalitet i välfärden, Arena Idé, 2014.
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kunskap och kompetens minskar. Genom standardisering kan således tilliten till medarbetarnas egen kompetens komma att minska.6
Ett exempel från äldreomsorgen illustrerar svårigheten att mäta
kvaliteten i en verksamhet som i stor utsträckning bygger på mötet
mellan personal och brukare. När två oberoende observatörer
skattade brukarnas grad av självbestämmande vid nio norska sjukhem
var observatörerna i stor utsträckning samstämmiga sinsemellan, men
bara i begränsad utsträckning samstämmiga med det standardiserade måttet på självbestämmande. Orsaken till detta tycks vara att
det standardiserade måttet mäter en form av självbestämmande
som kan planläggas och formaliseras, men det självbestämmande
som var viktigt för brukarna var individualiserat och situationsanpassat och därmed inte så lätt att fånga in med standardiserade
frågor. Man fångade således inte den kvalitet man trodde sig mäta.
En lägesrapport från Socialstyrelsen ger ytterligare ett exempel
på att standardiserade mått inte alltid fångar in de väsentliga aspekterna av självbestämmande. Enligt Socialstyrelsen finns det inom
äldreomsorgen inget samband mellan delaktighet i upprättandet av
genomförandeplaner och brukarens upplevelse av att kunna påverka
sin hjälp. De formella möjligheterna att påverka tycks inte ha någon
inverkan på om brukarna uppfattar sig ha bättre faktiska möjligheter att påverka, enligt Socialstyrelsen.7
I slutänden kan standardiserade mått leda till kvalitetsförsämringar genom att de innebär en formalisering av omsorgstjänsterna
i strid mot den individanpassning som ska känneteckna en god omsorg.8
Brukarundersökningar som kvalitetsmått
Vi har ovan konstaterat att det är svårt att finna ett mått på kvaliteten i mötet mellan personal och brukare. Genom att mäta exempelvis personaltäthet, personalens utbildningsnivå och arbetsmiljö
eller samordning mellan verksamheter kommer man visserligen åt
6

Lorentzi, U., Styrning för välfärdsproffs. En rapport om välfärden efter new public management. Kommunal, 2016, Statskontoret, Forskning i praktiken. Om praktikrelevant forskning
och praktiknära forskningsmiljöer, 2016.
7
Socialstyrelsen, Lägesrapport 2011, Hälso- och sjukvård och socialtjänst, 2011.
8
Szebehely, M., Insatser för äldre och funktionshindrade i privat regi, i Hartman, L. (red.)
Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? 2011.

139

Page 720 of 899

Att mäta det svårmätbara

SOU 2017:38

förutsättningar för att skapa kvalitet i verksamhet, men inte vilken
kvalitet som dessa strukturella förutsättningar resulterar i för brukaren. Därför kompletteras ofta sådana strukturmått med brukarundersökningar. Undersökningar av hur brukarna uppfattar en verksamhets kvalitet kan göras kvantitativt genom enkäter eller kvalitativt genom intervjuer. Ingen av metoderna är dock oproblematisk.
Brukarundersökningar spelar en viktig roll i verksamheten, inte
minst genom att brukarna själva ges en möjlighet att uttrycka sin
åsikt om verksamheten. Sådana undersökningar kan vara mycket
användbara för utveckling och förbättringsarbete inom verksamheter. När nöjdhetsmätningar aggregeras till statistik är det emellertid svårt att urskilja vilken vikt möten spelat för enskilda personer.
Det kan också vara svårt att bedöma hur varierande utgångslägen
för brukarna påverkat deras upplevda kvalitet. I brukarundersökningar mäts dessutom främst sådan kvalitet som brukaren förväntas
känna till; det kan vara svårare att uppfatta om brukaren fått rätt
insats eller fått den hjälp som hen har rätt till. Detta kräver stora
förkunskaper hos brukaren.
En annan svårighet med brukarundersökningar är att jämföra
nöjdhet över tid i verksamheter där respondenterna byts ut och
svarsalternativen inte är tydligt definierade och avgränsade. Exempelvis kan minskad nöjdhet på ett äldreboende eller en skola lika
gärna som att kvaliteten har minskat betyda att nytillkomna elever
eller boende ställer högre krav på verksamheten, eller att de uppvisar
andra mönster i hur de svarar med hjälp av skalor, eller hur de graderar alternativ. En del personer är t.ex. mindre benägna att välja
extremerna på en skala, vilket gör att de inte uppfattar skalstegen
som ekvivalenta. Detta ställer stora krav på hur frågorna utformas.
För att ge ett exempel, på en fråga där det finns tydligt avgränsade
steg i skalan, t.ex. ”vilken våning bor du på: första, andra eller
tredje?” bör alla uppfatta stegen lika. Medan däremot en fråga avseende nöjdhet kan ha mer godtyckliga skalsteg, t.ex. hur nöjd var du
med hemtjänsten? Helt missnöjd, ganska missnöjd, varken missnöjd
eller nöjd, ganska nöjd, helt nöjd.
Förutsättningarna att mäta brukarnas nöjdhet skiljer sig mellan
olika områden. Exempelvis bör jämförelser av nöjdhet inom äldreomsorgen tolkas med stor försiktighet. Svarsfrekvensen i mätningarna är relativt låg och enkäterna besvaras ofta inte av de äldre
själva. I Socialstyrelsens undersökning från 2015 avseende särskilt
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boende var svarsfrekvensen 55 procent och cirka två tredjedelar av
svaren lämnades av någon annan än den som enkäten avsåg. Ett
annat problem är den s.k. ”tacksamhetsfaktorn” som handlar om
att vissa äldre har låga anspråk och kan känna sig nöjda med en
ganska blygsam hjälp. Nöjdhet kan också avspegla skillnader i
behovsbedömningar, det vill säga skillnader i en tjänsts omfattning
snarare än innehållet i själva tjänsten. När det gäller förskola och
skola är det sällan de elever eller barn som finns i verksamheten
som besvarar enkäter. Det finns också en risk för att elevers omdömen om verksamheten påverkas av faktorer som höga betyg eller
avsaknad av vissa typer av krav.
Behov, vårdtyngd och socioekonomiska förhållanden kan påverka hur nöjda brukare, vårdnadshavare eller patienter är med välfärden. Exempelvis är äldre som uppfattar sin egen hälsa som svag
mindre benägna att vara nöjda med den omsorg de får och vice
versa. Socioekonomiska skillnader mellan brukarna har inom hälsooch sjukvården visat sig ha betydelse för hur patienter beskriver sin
nöjdhet. Många brukare är också i en beroendeställning till den
personal som utför tjänsterna, vilket kan göra det svårt att uttala
sitt missnöje.9 Inom individ- och familjeomsorgen, där insatserna
ibland ges mot brukarnas vilja, kan det vara särskilt svårt att göra
nöjdhetsmätningar som avspeglar kvaliteten i bemötandet.
Vårdanalys pekar i en rapport på problemen med att enkätresultaten alltid kommer att ge en subjektiv bild av tjänsternas
kvalitet eftersom resultaten även påverkas av faktorer som kan ha
mindre att göra med kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls.
Det blir därmed svårt att jämföra olika respondenters resultat utan
att ta hänsyn till, och justera för, att respondenternas egenskaper
kan skilja sig åt. Vårdanalys har utvärderat en enkätmodell som
försöker hantera detta problem, men avråder från att införa denna
då modellen än så länge är för oprövad.10
Att använda brukarundersökningar för att mäta skillnader i
kundnöjdhet mellan offentligt och privat utförda tjänster är inte
heller oproblematiskt. Skillnader i utfallet av sådana mätningar kan
exempelvis bero på att brukarnas förväntningar skiljer sig. Brukare
9

Socialstyrelsen, Kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg om äldre. Kartläggning och
analys av aktuell litteratur, 2003.
10
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Mätning av kvalitet i äldreomsorgen – test och
utvärdering av vinjettmetoden, 2015, s. 24.
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av privata tjänster har troligtvis oftare gjort ett aktivt val och skulle
möjligtvis därför vilja legitimera detta val genom att i en brukarundersökning säga sig vara nöjda. Det kan emellertid också vara
tvärtom. De som gjort ett aktivt val har högre förväntningar på
kvalitet och kan därför framstå som mindre nöjda i en brukarundersökning.11
Svårigheterna att genom brukarundersökningar jämföra olika
utförare illustreras också i en studie som utredningen redogör för i
sitt tidigare betänkande. I den studien jämförs två särskilda boenden, ett kommunalt och ett privat drivet.12 Boendena var i alla avseenden, utom driftsform, mycket lika. Mätningarna av brukarnas
nöjdhet visade att det kommunalt drivna boendet fick något högre
värden på en majoritet av frågorna i undersökningen. Kostnaderna i
verksamheten var dock lägre i det enskilda boendet. En förklaring
till skillnaderna i kostnader var att antalet tillsvidareanställda och
antalet arbetade timmar var fler i det kommunala boendet. Det
kommunala boendet hade 22 procent fler arbetade timmar och
17 procent fler heltidsanställda. Det enskilda boendet hade en
högre andel timvikarier. Slutsatsen i forskningsstudien var att det
privat drivna boendet kunde erbjuda samma kvalitet till en lägre
kostnad jämfört med det kommunalt drivna boendet. Som utredningen skriver i det tidigare betänkandet kan dock denna slutsats
ifrågasättas. Det kommunala boendet fick som nämnts något högre
värden i brukarundersökningen. Tydligast var skillnaderna inom
områden som kan antas kräva stora personalresurser, bl.a. ”hjälp
med personlig omsorg” och ”sociala aktiviteter”. Det kan också,
enligt utredningen, ifrågasättas hur relevanta de processmått som
användes i brukarundersökningen var för att mäta kvaliteten i verksamheten.13
För jämförelser mellan olika verksamheter som underlag för
exempelvis tilldelning av resurser eller för brukarval bör brukarundersökningarna kompletteras med fördjupade analyser för att utröna vilka faktorer som ligger till grund för resultaten.
11

Hartman, L. (red.), Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? 2011.
Eklund, F., Treschow, A. & Ringström, A., Jämförande forskningsstudie av särskilda boenden i egen och privat regi i Östersunds kommun 2013–2015, se även SOU 2016:78.
13
Året efter att forskningsstudien genomförts beslutade Arbetsmiljöverket om vitesförläggande på 150 000 kronor för det enskilda boendet om inte brister i arbetsmiljön åtgärdades.
Det gällde bl.a. att boendet måste se till att anpassa personalresurserna till kraven på verksamheten.
12
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Att mäta det svårmätbara

Att mäta det svårmätbara
– en sammanfattande diskussion

Att mäta kvalitet är svårt och särskilt svårt är det för välfärdstjänster.
Tjänsterna är ofta komplexa och mätningar måste ske på olika sätt
och på olika nivåer.
Utredningen har i det här kapitlet pekat på ett antal svårigheter
med att mäta kvaliteten i verksamheten. Svårigheterna leder ofta till
missvisande eller mindre relevanta kvalitetsmått. Följden av att inte
mäta rätt saker kan bli att mätningarna ger en felaktig bild av utvecklingen genom att den uppmätta ”kvaliteten” visar på förbättringar, medan den verkliga kvaliteten i verksamheten kan ha försämrats.14
I kapitlet diskuteras främst problemen med att mäta kvaliteten i
verksamhetens output, i dess resultat. Det finns dock andra mått på
verksamhetens kvalitet än resultatmått. Utredningen gör en tredelning av kvalitetsmåtten i struktur-, process- och resultatmått (se
avsnitt 8.3). De två förstnämnda har en mer indirekt koppling till
kvalitet, men är å andra sidan oftast betydligt enklare att mäta. För
välfärdstjänster, där det viktiga inte är vad som görs utan hur det
görs, kan exempelvis ett strukturmått som personalens utbildningsnivå vara ett viktigt kvalitetsmått. Det finns en mängd sådana
strukturmått som kan ge en indirekt bild av verksamhetens kvalitet.
Det kan t.ex. vara resurser och personal för brukarna, tid och resurser
för kompetensutveckling, andel tillsvidareanställda och andel heltidsanställda. Processmått som kan ge en bild av verksamheten är
exempelvis om det finns reglerat brukarinflytande och reglerade
former för personalinflytande i verksamheten.
Struktur- och processmått används redan för att kontrollera utkontrakterade verksamheter. Ett problem med att använda sådana
mått i ännu större utsträckning är att de kan leda till att verksamheten blir mer likformig och att innovation och förnyelse försvåras.
Ett annat och möjligtvis större problem är att all denna mätning är
resurskrävande både för upphandlare och för utövare. Utredningen
har i kapitel 3 också pekat på hur marknadsstyrningen tenderar att
leda till ett omfattande behov av uppföljning och kontroll.
14

Riksrevisionen (RiR) 2014:22. Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?
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9.1

Inledning

Kvalitet i välfärden har många dimensioner, något som kommer till
uttryck i de mål som finns för välfärden, se kapitel 4. Förutom att
t.ex. hålla en hög medicinsk kvalitet eller ge elever goda kunskaper
ska välfärden också fördelas efter behov och uppfylla vissa samhällsmål som att utjämna skillnader. Många av välfärdens kvaliteter, t.ex.
hur väl insatser samordnats runt en person eller att grupper och personer har samma förutsättningar att få en välfärd av god kvalitet,
går inte att mäta i en enskild verksamhet. De är beroende av hur
organisering, regleringar, ersättningar och system för konkurrens,
kontroll och ansvar utformas.
Under senare decennier har detalj- och ekonomistyrningen ökat
inom välfärden. Det har införts kontrollsystem med mätning som
skapar ökad administration och som riskerar att minska utrymmet
för personalens egna bedömningar, se kapitel 8. Ett ökat fokus på
mätning och jämförelser riskerar dessutom att medföra att viktiga
aspekter av kvalitet som är mer svårmätbara får mindre utrymme
eller nedprioriteras.
Att kvaliteten inom de olika välfärdstjänsterna är god är ytterst
ett ansvar för huvudmännen inom respektive område. Även staten
har ett ansvar för utvecklingen av kvalitet, bl.a. genom kunskapsutveckling men också genom t.ex. reglering och tillsyn. Många av
utredningens slutsatser gäller för alla aktörer inom välfärden, både
stat, huvudmän och utförare. Utredningen har emellertid särskilt lyft
fram förutsättningar för att styra och utveckla kvalitet när offentliga
aktörer överlämnar verksamhet till privata aktörer.
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En personcentrerad välfärd

Under de senaste åren har person- eller individcentrering i välfärden
diskuterats i allt större utsträckning. Diskussionen har gällt patientcentrering inom hälso- och sjukvården, men även individens perspektiv då denne behöver både socialtjänst och hälso- och sjukvård
eller har behov av insatser från t.ex. skolan, den specialiserade sjukvården och socialtjänsten.
Personcentrering är inget enhetligt begrepp men brukar ofta beskrivas som att individen är medaktör i välfärden. Insatser ska ges
med respekt för personens individuella behov, preferenser och värderingar och präglas av en helhetssyn på patienter, brukare eller
elever som människor. Utgångspunkten är att den enskilda människan är expert på sin egen situation med dess specifika bakgrund
och historia. Människor definierar sig inte som ett missbruk, ett
funktionshinder, ett socialt problem eller en sjukdom och de ser
inte sina behov uppdelade i olika fackområden. En viktig aspekt av
personcentrering är därför att insatser ska ges så att de säkerställer
samordning och kontinuitet såväl inom hälso- och sjukvården som
mellan vård och omsorg eller mellan skola, vård och omsorg.
Patienten har historiskt sett haft en svag ställning gentemot
hälso- och sjukvården och vårdprofessionerna.1 I en rapport från
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) från 2016
beskrivs något av en paradox i svensk hälso- och sjukvård. De
svenska patienterna har i många avseenden sämre erfarenheter av
vården än patienterna i övriga länder,2 samtidigt som andra studier
visar att Sverige har medicinska resultat som står sig mycket väl i en
internationell jämförelse.3 En hög kvalitet förutsätter att vårdgivarna lyssnar, informerar och samtalar med patienten så att den vård
som ges beaktar patientens individuella förutsättningar, preferenser
och önskemål. I början av 2015 infördes Sveriges första patientlag
(2014:821). Lagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens
ställning inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt till att främja
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
1

SOU 2013:2, s. 65.
Se t.ex. The Commonwealth Fund’s 2016 International Health Policy Survey of Adults in
11 countries (IHP-studien), 2016.
3
Myndigheten för vård och omsorgsanalys, Vården ur befolkningens perspektiv – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder, 2016.
2
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Socialtjänsten ska bl.a. frigöra och utveckla enskildas egna resurser och verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Insatserna inom socialtjänsten ska
utformas utifrån de enskildas behov. Inom skolväsendet ska utbildning utformas så att hänsyn tas till barns och elevers olika behov.
Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt
som möjligt. Även inom skolväsendet kan man därmed diskutera
personcentrering utifrån barns och elevers behov.
Alla individer har inte samma förutsättningar eller samma vilja
att aktivt vara delaktiga i den egna välfärden. En personcentrering
innebär att även de som inte vill eller kan ta en aktiv roll ska få en
välfärd av god kvalitet och att deras intressen tillvaratas på ett betryggande sätt. För sådana personer måste det vara möjligt att låta
personalen fatta de avgörande besluten om utformningen av t.ex.
insatser eller behandling. För merparten av alla brukare, elever,
barn och patienter är trygghet, samordning och kontinuitet viktiga
värden. Det gäller särskilt för dem som inte själva, eller tillsammans
med anhöriga, kan samordna sina insatser och som inte själva kan
säkerställa att de får de insatser som behövs.
9.2.1

Samordning

Samordning inom hälso- och sjukvården
Kvalitet inom hälso- och sjukvården uppstår i ett komplext system
där vårdkedjor och samverkan mellan utförare och olika huvudmän
ofta är avgörande för mer långsiktiga resultat. Effekten av en fragmenterad vård och omsorg är, utöver mänskligt lidande och onödig
ohälsa, ofta återkommande besök på akutmottagningar och onödig
slutenvård. Grupper som behöver insatser från flera olika aktörer,
de mest sjuka äldre och personer med psykiska funktionsnedsättningar, hamnar mellan stolarna när olika aktörer inte håller samman
den vård och omsorg de behöver.4
En utvärdering som Vårdanalys gjort påvisar svaga resultat för
Sverige i internationella jämförelser rörande samordning och kontinuitet.5 Inom ramen för den internationella studien International
4

SOU 2015:20.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård
– En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring, 2012.
5
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Health Policy Survey har läkares inställning till primärvården följts
upp under 2015. Resultaten visar att inte alla läkare i Sverige anser sig
ha den tid, det mandat eller de kommunikationskanaler som krävs
för att samordna vården. Både svenska patienter och svenska allmänläkare anser i högre grad än i andra jämförbara länder att det finns
brister i koordineringen mellan primärvård och övrig specialistvård.6
Eftersom vården blir allt mer komplex, med fler vårdgivare inblandade och med ständigt nya kunskaper, behövs en samlad information om patienter respektive kunskapsstöd i form av kliniska
riktlinjer och överenskommelser om roller och ansvar i vårdkedjan.
Både efterfrågan och effekterna av kontinuitet är större för patienter
med kronisk sjukdom som besöker vården ofta.7 I betänkandet
Effektiv vård (SOU 2016:2) anförs att en orsak till bristen på kontinuitet är att särskilt primärvården förmedlas med en besökslogik
som inte främjar kontinuitet. Utredningen lyfter också att den ökade
valfriheten och det ökade antalet utförare inom hälso- och sjukvården tillsammans med ökad specialisering har bidragit till en fragmentisering som försvårat ”teamkontinuitet” över vårdgivar- och
huvudmannagränser.8 Utredningen lämnar bl.a. förslag till riktad
primärvård som ska fullgöra primärvårdsuppdraget för äldre med
omfattande behov gemensamt med kommuner i syfte att erbjuda
patienten/brukaren en sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utredningen föreslår också en förändrad vårdgaranti, bättre
verksamhetstöd och rekommenderar att kontinuitet blir en av de
vägledande principerna för att ändra arbetssätten i vården.9 Regeringen har ingått flera överenskommelser med Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) i syfte att stärka samordningen och kontinuiteten i vården.10
Att vården samordnas runt den enskilda patienten är en förutsättning för en hälso- och sjukvård av god kvalitet.

6

Anders Anell, Rapport till utredningen En nationell samordnare för
utnyttjande inom hälso- och sjukvården (S 2013:4), Ekonomihögskolan,
2015-08-26, s. 14.
7
Anders Anell, Rapport till utredningen En nationell samordnare för
utnyttjande inom hälso- och sjukvården (S 2013:4), Ekonomihögskolan,
2015-08-26 s. 35.
8
SOU 2016:2, s. 542.
9
SOU 2016:2.
10
Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 9, s. 30.
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Samverkan mellan huvudmän
För många individer med insatser inom socialtjänsten finns ett
stort behov av samverkan med hälso- och sjukvården. Det finns
också många barn och elever som har behov av samordnade insatser
från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Exempel på individer
som kan ha särskilt stort behov av samordnade insatser är personer
med omfattande funktionsnedsättning, multisjuka äldre, ungdomar
i utsatta situationer och personer med missbruksproblem. Det kan
även finnas grupper som behöver socialtjänstinsatser som samordnas med statliga myndigheter.
I rapporten Samordnad vård och omsorg lyfter Vårdanalys fram
att bristande samordning ofta leder till en försämrad upplevelse för
patienter och brukare samt i vissa fall till en kvalitativt sämre vård
eller omsorg. Bristerna kan, enligt myndigheten, även medföra
ökade kostnader till följd av att behandlingar eller undersökningar
behöver upprepas i onödan. I rapporten visas att cirka en miljon
patienter och brukare har komplexa samordningsbehov samtidigt
som de har små förutsättningar att vara delaktiga i samordningen av
sin vård och omsorg.11
Det finns vissa lagreglerade krav på samverkan mellan kommun
och landsting.12 Det finns också modeller för t.ex. samverkan mellan
hem, socialtjänst och skola runt elever som placeras på särskilda
ungdomshem.13
Utredningen anser att välfärden måste kunna säkerställa en vård,
skola och omsorg av god kvalitet till individer med olika förutsättningar. De enskilda bör kunna lita på att insatserna runt dem samordnas och att det inte uppstår organisatoriska mellanrum som påverkar kvaliteten. Detta gäller även då flera olika huvudmän, eller
utförare ansvarar för insatser runt den enskilde.

11

Myndigheten för vård och omsorgsanalys, Samordnad vård och omsorg, 2016.
Se t.ex. 2 kap. 7 §, 5 kap. 8 a § och 9 a § socialtjänstlagen (2001:453).
13
SiSam modellen.
12
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En jämlik välfärd

Inom alla välfärdssektorerna finns uttryckliga krav på att välfärden
ska ges jämlikt eller fördelas efter behov. En av utredningens utgångspunkter är att jämlikhet är en viktig aspekt av kvalitet. Både huvudmännen och staten bör beakta jämlikhetsaspekter i utformningen
av välfärdssystem och vid uppföljning av verksamhet. Jämlikhetsaspekter bör också vara vägledande vid överväganden inför eventuella konkurrensutsättningar av välfärdsverksamhet.
9.3.1

Skolväsendet

Inom skolväsendet ska utbildning utformas så att hänsyn tas till
barns och elevers olika behov. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen. Man brukar i detta sammanhang tala om skolans
kompensatoriska uppdrag. Detta kan gälla att kompensera för olika
uppväxtmiljöer, socioekonomiska faktorer eller särskilda behov.
Resultaten i bl.a. den senaste PISA-undersökningen tyder på att
skolan lyckas sämre med sitt kompensatoriska uppdrag och enligt
Skolinspektionen pekar forskning på att det finns grupper som inte
får det särskilda stöd som de är i behov av.14
I forskningen kan konstateras att fristående skolor tenderar att
dra till sig ett socioekonomiskt urval av elever som kräver mindre
resurser.15 Kommunala skolor är också segregerade bl.a. på grund
av kravet på att tillämpa närhetsprincipen i grundskolan. Institutet
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
menar att boendesegregationen är den främsta orsaken till ökade
skillnader mellan skolor när det gäller elevsammansättning, men att
även skolvalet påverkar segregation.16 Östh konstaterar i en studie
att elever med svensk bakgrund, med högutbildade föräldrar och
som kommer från hem som inte är beroende av ekonomiskt bistånd,

14

Skolinspektionen, Tematisk analys över rätten till stöd, 2016, Skolverket, PISA 2015
– 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik, 2016.
15
Gustafsson m.fl., Policyidéer för svensk skola, 2016 s. 50 ff.
16
IFAU, Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk
skola, 2015, rapport 2014:5 s. 184.
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är de som mest ökat sitt pendlingsavstånd till skolor.17 Bäckström
har undersökt de skolor där minst 20 procent av eleverna i årskurs 9 inte uppnår behörighet till gymnasieskolan. Han finner belägg för en ”white flight” där elever med svensk bakgrund väljer
bort dessa skolor när minoriteter ökar sin närvaro.18
Både inom grund- och gymnasieskolan är lärartätheten i fristående skolor i genomsnitt lägre än i de kommunala skolorna. Det
finns också skillnader när det gäller lärarnas utbildningsnivå. I kommunala skolenheter hade cirka 86 procent av lärarna en pedagogisk
högskoleexamen läsåret 2014/15. Motsvarande andel i fristående
skolenheter var drygt 73 procent.19 En lägre lärartäthet medför främst
försämringar i resultat för barn till låginkomsttagare.20 En hög lärartäthet är därmed särskilt viktig för barn från familjer med sämre
förutsättningar och kan spela en stor roll för skolans möjligheter
att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag.
Utbildning inom kommunal vuxenutbildning är ofta viktigt för
att möjliggöra för dem som saknar grundläggande utbildning i olika
avseenden att kunna komplettera sina studier. Sedan 1 januari 2017
gäller en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande och särskild behörighet
till högskoleutbildning. Det hittillsvarande kravet på att den vuxne
ska ha en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att
det ska finnas en rätt till kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå har tagits bort.21
De förbättrade möjligheterna att kunna komplettera studier på
kommunal vuxenutbildning kan bidra positivt till skolans möjlighet
att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag.
Skolkommissionen föreslår ett nytt krav på att huvudmannen
aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning och att lottning
17

Östh, John, Travel- to- schooldistansces in Sweden 2000–2006: Changing school geography
with equality implications, Journal of Transport Geography 23, s. 35 ff.
Bäckström, Pontus, Hur påverkar förändrad elevsammansättning skolors resultat?, Utbildning och demokrati 2015, s. 55 ff.
19
Skolverket, Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15, s. 8–9. Enligt
uppgift från Internationella Engelska skolan (IES) har IES en hög andel lärare med utländsk
examen (43 procent). Dessa räknas inte in i Skolverkets statistik över lärare med behörig
examen. Eftersom en ganska stor andel av eleverna i fristående skolor går i skolor som tillhör
IES (cirka 14 procent) kan en del av skillnaderna mellan fristående och kommunala skolor
vad gäller pedagogisk examen förklaras av detta.
20
Molander, Per Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet, 2017, s. 101 ff.
21
Prop. 2016/17:5.
18
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ska kunna användas vid antagning till fristående skolor för att motverka segregation.22 Utredningen ser det som angeläget att dessa förslag genomförs.
9.3.2

Socialtjänsten

Socialtjänsten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor. Insatserna enligt
socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade ska utformas efter individens
specifika behov. Att insatserna ser olika ut för olika individer är
därmed inte ett utryck för ojämlikhet. För att bedöma hur jämlika
insatserna inom socialtjänsten är blir det därför viktigt att bedöma
om det finns omotiverade skillnader, dvs. skillnader som inte är
hänförliga till olika individers behov.
Socialstyrelsen följer socialtjänsten utifrån ett jämlikhetsperspektiv, bl.a. utifrån målgrupp, ålder och bostadsort.23 Myndigheten har
även publicerat ett antal rapporter som t.ex. tar upp jämställdhet i
socialtjänsten och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.24 Socialstyrelsen konstaterar bl.a. att män och kvinnor får
olika insatser som inte synes motiverade av olika behov, samt att
män synes få mer insatser från socialtjänsten trots att det inte finns
belägg för att fler män har funktionsnedsättning. Socialstyrelsen
följer även upp frågan om jämlik socialtjänst inom ramen för Öppna
jämförelser.
Det är viktigt att jämlikhetsaspekter beaktas vid utformning av
system och i uppföljning av hur socialtjänsten uppfyller sitt uppdrag.
9.3.3

Hälso- och sjukvården

Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, framgår att målet för
hälso- och sjukvården är en vård på lika villkor för hela befolkningen
och att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården. Detta är huvudprinciperna för hur resurs22

SOU 2017:35 s. 27 ff.
www.socialstyrelsen.se/jamlikhalsa-vardochomsorg/jamliksocialtjanst
Socialstyrelsen, Mot en mer jämställd vård och socialtjänst – Uppföljning av jämställdheten
i hälso- och sjukvård och socialtjänst, mars 2008, Socialstyrelsen, Alltjämt ojämlikt!
– Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning, juni 2010.
23
24
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erna i svensk sjukvård ska fördelas mellan medborgarna liksom allmänna utgångspunkter för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har i olika rapporter belyst ojämlikhet i hälsooch sjukvård.25 Socialstyrelsen konstaterar att det bl.a. finns omotiverade skillnader i dödlighet, vård och behandling.
Riksdagen beslutade 1997 om riktlinjer för prioriteringar i vården.26 Prioriteringarna ska vägledas av en etisk plattform för prioriteringsbeslut som syftar till att förstärka och fördjupa målen i HSL.
Riktlinjerna och plattformen ska vara vägledande för beslutsfattare
både på politisk och på administrativ nivå samt i den kliniska vardagen inom vården. Prioriteringarna ska bygga på tre principer:
 Människovärdesprincipen. Alla människor har lika värde och
samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i
samhället.
 Behovs- och solidaritetsprincipen. Resurserna bör fördelas efter
behov.
 Kostnadseffektivitetsprincipen. Vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och
effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas.
Kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de andra principerna.
Strävan efter en kostnadseffektiv verksamhet får alltså inte innebära
att sjukvården nekar vård till, eller försämrar kvaliteten av, vården
av de mest behövande.27 I propositionen som föregick beslutet om
riktlinjer anges att patientens ekonomiska ställning inte ska få spela
roll för huruvida patienten kommer i åtnjutande av vård och omsorg eller inte. Det finns en risk att en patients vilja och förmåga att
själv direkt bekosta sin vård kan hamna i konflikt med människovärdesprincipen samt behovs- och solidaritetsprincipen. Patientens
förmåga att kunna betala för den egna vården bör i princip, enligt
regeringen, inte få ha något inflytande på väntetidens längd eller
vårdens grundläggande kvalitet inom ramen för den helt eller delvis
offentligt finansierade vården.28
25

Socialstyrelsen, Jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården, 2011, Socialstyrelsen, Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, 2015.
26
Prop. 1996/97:60; bet. 1996/97:SoU14; rskr. 1996/97:186.
27
Prop. 1996/97:60.
28
Prop. 1996/97:60.
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Trots detta växer andelen människor i Sverige som har en privat
sjukvårdsförsäkring och i dag har cirka 650 000 personer i Sverige
sådana försäkringar.29 En sjukvårdsförsäkring tecknas i regel för att
försäkringstagaren snabbare ska få vård. Den vård som ges inom
ramen för sjukvårdsförsäkringarna utförs av privata vårdgivare.30
Flera av dessa privata vårdgivare utför även offentligt finansierad
hälso- och sjukvård.31 Fördelningen av vård till patienter med försäkringar riskerar leda till att principen om att vård ska ges efter
behov åsidosätts till förmån för en rangordning som tar hänsyn till
patientens försäkringsöverenskommelse. Det finns därmed en risk
för att vården fördelas efter efterfrågan i stället för efter behov.
Risken förstärks av att det i dag råder brist på hälso- och sjukvårdspersonal inom viktiga områden, se avsnitt 9.4.1.
Det finns frågetecken kring vilka fördelningseffekter det obligatoriska kravet på vårdval i primärvården har haft.32 Enligt flera
undersökningar har kravet lett till ökade klyftor vad gäller tillgänglighet till primärvård. Boende i tätbefolkade områden har t.ex. fått
en bättre tillgänglighet till skillnad från boende i glesbygd. Förbättringarna förefaller ha kommit höginkomsttagare till del i större utsträckning än andra grupper. Det finns också indikationer på att de
som tjänat mest på vårdval i primärvården är befolkningen i allmänhet, snarare än vårdtunga patienter.33 Hur vårdvalet i övrigt påverkat
vårdens fördelning och tillgänglighet är omstritt och beror delvis på
hur väl landstingen klarat av att utforma system som kompenserar
för de privata aktörernas etableringsmönster.
När det gäller de relativt nyligen införda bestämmelserna som
medför en rätt att välja både primärvård och annan öppen speciali-

29

Svensk försäkring, Sjukvårdsförsäkringsstatistik 2016.
Prop. 2016/17:166 s. 15 f.
31
Prop. 2016/17:166 s. 22 f.
32
Anell, A, Primärvårdens funktion, organisation och ekonomi – en litteraturöversikt.
Rapport till utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälsooch sjukvården (S 2013:4), 2015-08-26, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Myndigheten
för vårdanalys, Låt den rätte komma in, rapport 2014:3, Konkurrensverket, Etablering och konkurrens bland vårdcentraler – om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor, rapport
2014:2, Beckman/Anell, Changes in health care utilisation following a reform involving
choice and privatisation in Swedish primary care: a five-year follow-up of GP-visits, 2013,
Karolinska institutet, Fem år med vårdvalet i Stockholm, 2014, Riksrevisionen, Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?, RiR 2014:22, Socialstyrelsen, Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv, 2012.
33
Vårdanalys 2013, Glenngård, 2015.
30
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serad vård över landstingsgränserna34 så finns det ingen uppföljning
av hur dessa påverkat jämlikheten i vården. Möjligheten att välja
specialiserad vård i andra landsting kan emellertid komma att påverka vårdens fördelning. Vårdutbudet ser olika ut i olika landsting
vilket innebär att det kan finnas möjlighet att välja vård i ett landsting som t.ex. erbjuder behandlingsmetoder som inte tillhandahålls
i det egna landstinget och därmed få en bättre vård än de som avstår
från, eller inte har möjlighet, att söka vård i ett annat landsting.
Detta kan bidra till att jämna ut skillnader över landet men kan
samtidigt innebära en större skillnad mellan patienter med samma
diagnos från samma landsting.
Möjligheten att välja vård i andra landsting kan påverkas av rent
ekonomiska faktorer i patientens privatliv eftersom valet ofta är
förenat med kostnader i samband med t.ex. resor. Reformen innebär också att privata aktörer får möjlighet att marknadsföra sig mot
resursstarka patienter i landsting som man inte har något avtal med.
Sammantaget finns en risk att socioekonomiska faktorer, både rent
ekonomiska och möjligheten att ta till sig information och agera
utifrån den, kan komma att spela en allt större roll för vårdens fördelning.
Jämlikhet bör vara vägledande i utformningen av system inom
hälso- och sjukvården. Enligt utredningens mening riskerar regler
som inskränker huvudmännens möjlighet att ta ansvar för utformningen av systemen att påverka jämlikheten negativt. En ökad privat
finansiering i vården medför ytterligare en risk för att jämlikheten i
systemet urholkas.

9.4

Att styra mot kvalitet

I utredningens direktiv framhåller regeringen att kvalitet i de offentligt finansierade verksamheterna är avgörande för medborgares och
brukares tillit till välfärdstjänsterna. Enligt regeringen behöver
kvaliteten också kunna följas upp i efterhand. Det är lätt att instämma i regeringens slutsats. I praktiken finns det emellertid ofta
betydande problem med att definiera och följa upp kvaliteten i
offentlig tjänsteproduktion. Något som blir särskilt problematiskt
34

Patientlagen (2014:821), 8 kap. 3 § och 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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inom välfärdsområdet. Till skillnad mot mer tekniska verksamheter
som t.ex. byggnation och sophämtning, där det viktiga är vad som
görs, är det avgörande inom vård, skola och omsorg hur det görs.
Det är därför komplext att definiera, följa upp och mäta alla aspekter av kvalitet i välfärden. Välfärdstjänsterna kännetecknas också av
att de ofta kräver individuell anpassning.
Många av välfärdens utmaningar uppstår inte på verksamhetsnivå och därför är välfungerande system och styrning avgörande för
välfärdens kvalitet. Som beskrivs i avsnitt 5.1 är förutsättningarna för
att styra mot kvalitet olika inom de olika välfärdsområdena. Staten
har ett ansvar för kvalitetsutveckling och de offentliga huvudmännen är ytterst ansvariga för kvaliteten inom sina respektive ansvarsområden.
9.4.1

Kompetens inom välfärden

Medarbetare med rätt kompetens är välfärdens viktigaste resurs
och en förutsättning för en välfärd av god kvalitet. Inom de flesta
välfärdsområden är det emellertid svårt att rekrytera personal med
rätt utbildning. Det gäller kanske särskilt i socioekonomiskt utsatta
områden och i glesbygd.
Trots att det finns en relativt god tillgång på läkare och sjuksköterskor i Sverige har många landsting svårigheter att rekrytera
rätt kompetens i tillräcklig utsträckning. Av det nationella planeringsstödet 2016 framgår att efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal ökar och överstiger tillgången på samtliga personalgrupper
som omfattas av planeringsstödet.35 En stor utmaning inom socialtjänsten är bristen på biståndsbedömare och socialsekreterare,36 men
också bristen på vård- och omsorgsutbildade på gymnasienivå.37 När
det gäller skolväsendet så var mer än var femte lärare obehörig 2015.38
Rekryteringsproblematiken får effekter på kvaliteten i välfärden.
I en rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beskrivs
t.ex. effekterna av bristfällig bemanning med otillräcklig kompetens
35
Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2016 – Tillgång och efterfrågan på vissa
personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård.
36
Se t.ex. Arbetsförmedlingens yrkesprognoser.
37
SCB, Risk för kraftig personalbrist inom vården, Välfärd nr 1/2015.
38
Skolverket, Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15.
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inom hälso- och sjukvården. I rapporten redovisas flera lex-Mariaärenden som direkt går att relatera till hög arbetsbelastning som en
effekt av den bristfälliga bemanningen.39 När det gäller socialtjänst
har IVO konstaterat att tillsynen av nämndernas barnavårdsärenden visade på allvarliga brister i såväl förhandsbedömning som
utredning av anmälningar som rör barn och unga.40 I rapporten
lyfter IVO fram bl.a. ökade ärendemängder, bristfällig kompetens
och ansträngd personalsituation samt tidsbrist och stress i arbetet
som förklaringar till de identifierade bristerna.
Inom stora delar av välfärden förväntas dessutom efterfrågan på
personal inom olika kategorier öka under de kommande åren.41 En
viktig fråga för välfärdens kvalitet i framtiden är därför behovet av
att öka de olika välfärdsyrkenas attraktivitet. Förutsättningarna att
locka personal är naturligtvis olika för olika typer av professioner
inom välfärden. För vissa yrkeskategorier kan lönen vara den avgörande faktorn. Inom flera välfärdsområden har emellertid arbetsmiljöfrågor bedömts avgörande för att öka arbetsplatsernas attraktivitet. En ökande andel visstidsanställningar inom vissa yrkeskategorier är en sådan fråga,42 liksom hur förutsättningarna för att utföra ett arbete av god kvalitet påverkas negativt av den ökade andelen administration på bekostnad av de faktiska välfärdsuppgifterna.
Att skapa förutsättningar för en bättre kompetensförsörjning är ett
gemensamt ansvar mellan stat, huvudmän och utförare inom alla
välfärdens områden. En privat aktör kan emellertid avstå från att
bedriva verksamhet i en viss kommun eller ett visst landsting om de
exempelvis bedömer att det inte går att rekrytera personal med rätt
kompetens. Kommuner och landsting har ett lagstadgat ansvar att
tillhandahålla viss service till sina medborgare oavsett tillgång på
personal.
Regeringen har under 2015 tagit initiativ till en nationell samling
för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning med dialogmöten
med de mest centrala aktörerna. Regeringen har också avsatt medel
för utbyggnad av utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuk39
Inspektionen för vård och omsorg, Hur står det till med våra akutmottagningar? – tillsyn
av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion, 2015. s. 71.
40
Inspektionen för vård och omsorg, Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?
– Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar, oktober 2014, s. 18.
41
SCB, Trender och Prognoser 2014.
42
Kommunal, Visstid på livstid? 2016.
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sköterska och barnmorska och för att öka antalet platser på yrkesinriktade kurser.43 Ett liknande initiativ har tagits för att stärka läraryrkets status och attraktivitet för att kunna säkra tillgången till kompetenta lärare på längre sikt. Den nationella samlingen har från
regeringens sida ett tydligt fokus på att öka attraktiviteten i läraryrket, bl.a. genom statliga insatser för en höjning av lärares löner,
kvalitetssatsningar på lärarutbildningarna, kompetensutveckling för
lärare, investeringar i mer personal i grundskolan och andra åtgärder
som ger läraren bättre förutsättningar att ge varje elev en undervisning av god kvalitet.44 I betänkandet Effektiv vård föreslås en stående
kommitté för samverkan mellan regeringen och huvudmännen avseende kompetensförsörjning och effektivt utnyttjande av befintlig
kompetens inom hälso- och sjukvården.45
Det pågår därmed nationella initiativ för att bemöta problemen
med kompetensförsörjning. Denna typ av initiativ är enligt utredningen nödvändiga för att framtidens välfärd ska kunna bedrivas
med god kvalitet.
9.4.2

En mer tillitsbaserad styrning

Som utredningen tidigare har konstaterat utgör mätning, uppföljning och kontroll i många fall en belastning på välfärdens verksamhet och professioner. Det är därför långt ifrån alltid som det är
rimligt att kontrollera i detalj. Att kontrollera färre detaljer och lita
mer på personalen i verksamheten kan bidra till ökad effektivitet
och ge ett större utrymme för professionerna.
Forskning visar att i verksamheter med hög tillit i arbetsgruppen
är både kvaliteten och produktiviteten högre än i motsvarande verksamheter där tilliten är lägre.46 Ett exempel kan hämtas från hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall. I Skönsmon har man gått ifrån den
tidigare traditionella detaljstyrningen av vad personalen ska göra.
I stället planerar personalen själva sitt arbete, tillsammans med brukarna. Personalen kan på så sätt arbeta flexibelt över veckan, efter
43

Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 9, s. 38.
Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 16, s. 72.
SOU 2016:2 s. 589 ff.
46
Statskontoret, Forskning i praktiken. Om praktikrelevant forskning och praktiknära forskningsmiljöer, 2016.
44
45
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varierande läge och behov av hjälp. Förändringen har lett till förbättrad omsorgskvalitet, mindre stressad personal, mer nöjda brukare och en mer kostnadseffektiv verksamhet. Kvaliteten i verksamheten har bl.a. förbättrats genom att brukarna inte behöver träffa så
mycket personal som tidigare, cirka tio personer jämfört med närmare fyrtio tidigare.47
Ett mer tillitsbaserat sätt att styra prövas också på Danmarks
största arbetsplats – Köpenhamns kommun – sedan ett antal år tillbaka.
Tidigare styrdes exempelvis de 8 000 medarbetarna i Köpenhamns
hemtjänst av detaljerade checklistor och av tidur som registrerade
när de kom och gick. Numera sker i stället ett mer flexibelt besök,
där samtal med brukaren avgör vad som behöver göras den dagen.
Erfarenheterna av reformen har varit positiva både för brukare och
för personal.48
Forskning visar också att om man ökar medarbetarnas möjlighet
att delta i planeringen av arbetet ökar ansvarskänslan och engagemanget i verksamheten. Särskilt viktigt tycks det vara att medarbetarna har förståelse för den nödvändiga kontrollen av verksamheten.
Om de som ska kontrolleras inte förstår meningen med kontrollen
finns en risk att motivationen dalar, tilliten undergrävs och det uppstår motstånd och tröghet i implementeringen av kontrollsystemet.
Störst acceptans får kontrollen om medarbetarna själva är med och
utvecklar den.49 Kontrollinstrument som utvecklas på detta sätt kan
också bättre anpassas till det dagliga praktiska arbetet, än sådan
kontroll som konstrueras utifrån en mer teoretisk och ideologisk
modell. I en studie av hälso- och sjukvården hävdas exempelvis att
om professionerna får ansvar för att bestämma hur kvalitet ska definieras, mätas och belönas kommer det att främja vårdens kvalitet.50

47

Daneryd, P. 2015. Skönsmons hemtjänst i Sundsvall – Ett framgångsexempel, Sandberg, Å.
2014. Värden i välfärden. Om styrning och organisering efter New Public Management.
Arena idé.
48
Statskontoret 2016:26. Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen,
Sandberg, Å. 2014. Värden i välfärden. Om styrning och organisering efter New Public
Management. Arena idé.
49
Øllgaard Bentzen, T. 2016. Tillidsbasered styringo g ledelse i offentlige organisationer
– i springet fra ambition til praksis. Jfr Statskontoret 2016:26. Utvecklad styrning – om
sammanhållning och tillit i förvaltningen.
50
Wynia, M. K. 2009. The Risks of Rewards in Health Care: How Pay-for-performance Could
Threaten, or Bolster, Medical Professionalism, i The Journal of General Internal Medicine,
vol. 24(7).
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En modell där medarbetarna ges ett större ansvar för sin egen
kontroll ställer dock högre krav på personalen än vad en mer detaljerad kontrollstyrning gör. En mer tillitsbaserad styrning bör därför
kombineras med en kunskapsuppbyggnad bland medarbetarna. Att
bedriva systematisk och aktiv kompetensutveckling blir således om
möjligt ännu viktigare i en modell med tillitsbaserad styrning.
Ofta beskrivs också verksamhetens resultat och kvalitet bäst av
medarbetarna själva i kvalitativa termer. Problemet är dock att sådan information kan vara svår att förmedla uppåt i organisationen
eftersom förväntningarna är att måtten ska vara kvantitativa.
Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) har i uppdrag att föreslå hur en
mer tillitsfull styrning kan utvecklas där ett fokus är att stärka professionernas roll. Utredningen anser att en sådan utveckling är önskvärd och att en ökad handlingsfrihet för professionerna kan påverka
kvaliteten i välfärden positivt.
9.4.3

Statens ansvar för kvalitet

De statliga myndigheterna ansvarar bl.a. för tillståndsgivning och
tillsyn inom flera välfärdsområden, men det finns också myndigheter som ansvarar för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt stöd
till huvudmän och andra aktörer, se kapitel 6 och 7. Staten styr
också genom sin fördelning av medel till både myndigheter och
huvudmän. Utöver detta styr staten verksamheten genom lagstiftning, förordningar och uppdrag till olika myndigheter. Utredningens
utgångspunkter och slutsatser om samordning, personcentrering,
jämlikhet och vilka överväganden som bör göras vid utformningen
av system och mätningar avser både huvudmän och staten om inget
annat anges.

9.5

Överlämnande av verksamhet till privata aktörer

Det finns principiella skillnader mellan verksamhet som bedrivs i
kommunal regi, dvs. av kommuner eller landsting, jämfört med verksamhet som bedrivs i privat regi. Kommuner och landsting är
demokratiska arenor där de folkvalda som utses i allmänna val förverkligar de politiska mål som de blivit valda för. Medborgarna utkräver ansvar av de folkvalda i allmänna val. Om den offentliga
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verksamheten uppvisar brister är det alltså folket som i första hand
kan utkräva ansvar genom att rösta bort de förtroendevalda och
ersätta dem med andra. Någon motsvarighet för medborgarna att
ställa privata aktörer direkt till ansvar om verksamheten inte håller
en godtagbar kvalitet finns inte. Medborgarnas möjlighet att styra
sådan verksamhet är mer indirekt och vilar på kommunen eller landstingets förmåga att ställa bra kvalitetskrav i upphandlingar eller vid
införandet av valfrihetssystem, eller på statens möjlighet att formulera kvalitet i lagstiftning och styrningssystem. För att tillgodose
medborgarnas berättigade krav på att verksamheten håller viss
kvalitet har landsting och kommuner vanligtvis ett ansvar för att
ställa krav på de privata aktörerna inom ramen för upphandlingar
eller valfrihetssystem. När det gäller t.ex. fristående skolor och förskolor är emellertid de enskilda själva huvudmän för verksamheten.
Att det inte finns någon offentlig huvudman medför att staten får
anses ha ett särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet
med lagens krav. Ingen offentlig instans kan emellertid kräva att
skolorna håller en högre kvalitet än den lagstadgade.
När verksamhet bedrivs i egen regi kan kommuner och landsting
direkt styra verksamheten genom att formulera mål och bestämma
hur dessa ska uppnås. När verksamhet överlåts på privata utförare
är styrmedlen annorlunda och mer begränsade då de utgår från vad
som avtalats i kontrakt. Förutsättningarna för hur verksamheten ska
bedrivas och på vilket sätt tjänsterna ska utföras måste då fastställas i
de dokument som upprättas i en upphandling eller ett valfrihetssystem, dvs. i upphandlingsdokumenten, och i avtalen. Styrningen
blir därmed mer indirekt eftersom mål och andra politiska viljeyttringar måste omformuleras till krav och villkor. Även möjligheterna till uppföljning och insyn i verksamheten måste regleras
avtalsmässigt. Att justera villkor eller ersättning efter förändrade
förhållanden eller behov är inte möjligt om detta inte särskilt regleras i avtalet varför det till skillnad från verksamhet i egen regi kan
vara svårare att löpande förändra pågående verksamhet.
När verksamhet överlämnas till privata aktörer med ett vinstintresse riskerar det att leda till behov av ökad kontroll. Vinstdrivkraften är mycket stark och den kräver en detaljerad kontroll för
att inte överordnas andra mål i verksamheterna. En del av denna
kontroll innebär att i kontrakt försöka reglera kvaliteten i den utkontrakterade verksamheten. Valet mellan styrning genom marknads-
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mekanismer eller styrning genom politiska processer bestämmer
vilka drivkrafter som sätts i rörelse. Det bestämmer också relationen mellan olika utförare och mellan de anställda i verksamheten
och brukarna.
9.5.1

Huvudmannens förutsättningar att ställa krav

Som utredningen konstaterar i avsnitt 5.1 medför de olika regleringarna att möjligheterna att ställa kvalitetskrav på privata aktörer
ser olika ut inom de olika välfärdsområdena. När det gäller hälsooch sjukvård, merparten av socialtjänsten och kommunal vuxenutbildning så är kommuner och landsting huvudmän och ansvarar
för verksamheten även då den överlämnats till en privat utförare.
Huvudmännen kan därmed själva välja om de vill sluta avtal med en
privat utförare för en viss uppgift som annars skulle ha utförts i
egen regi. Inom merparten av skolsektorn är, som tidigare nämnts,
de enskilda själva huvudmän för verksamheten och den kommun
där en fristående skola eller förskola etablerat sig har därmed inte
möjlighet att ställa kvalitetskrav på verksamheten trots att man
finansierar den.51 Även när det gäller personlig assistans är kommunernas möjlighet att ta ansvar för verksamheten begränsad på grund
av lagstiftningen på området. Således finns det välfärdsinsatser för
vilka det inte finns offentliga huvudmän. I dessa fall får staten en
viktig roll för att upprätthålla kontroll som kan tillförsäkra medborgarna tjänster av god kvalitet. Att styra fördelning, ställa krav
som utvecklar kvalitet m.m. inom system där det inte finns någon
offentlig huvudman är emellertid svårt.
För att de offentliga huvudmännen ska kunna ta sitt ansvar för
verksamheten är det, enligt utredningens mening, viktigt att de har
befogenhet att styra och fatta beslut om huruvida de vill överlämna
verksamhet till andra eller utföra den i egen regi. Inom hälso- och
sjukvården finns vissa inskränkningar i huvudmännens möjlighet
att fatta beslut om överlämnande av verksamhet som skyldigheten
att organisera primärvården i vårdvalssystem. De privata utförarna
inom valfrihetssystem väljer var de etablerar sig utan att behöva ta
51
Det är kommunen som prövar ansökan om godkännande och tillsynar fristående förskolor.
Kommunen kan emellertid inte ställa några egna kvalitetskrav.
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hänsyn till att hälso- och sjukvårdssystemet ska utformas efter medborgarnas behov. För landstingen kan det vara komplicerat att skapa
system där ersättningen avspeglar den roll som en enhet fyller i
sjukvårdssystemet och det krävs särskilda modeller för att ersätta
utförare som t.ex. etablerar sig i glesbygd eller socioekonomiskt utsatta områden. Inskränkningen kan därmed påverka huvudmännens
möjligheter att styra vårdens fördelning. Landstingen har trots det
ett ansvar för att ställa krav och följa upp verksamheten och har det
slutliga ansvaret för att invånarna får en god vård.
Vilka möjligheter som finns att ta ansvar för den offentligt finansierade privata verksamheten varierar därmed mellan olika välfärdsområden. Utredningen anser att det är viktigt att beakta huvudmännens möjlighet att även fortsatt ta ansvar för medborgarnas välfärd
vid utformningen av system och vid lagstiftning för etablering och
överlämnande av utförande till privata aktörer.
När en offentlig huvudman väljer att lämna över verksamhet till
en privat utförare måste huvudmannen avsätta tillräckliga resurser
för att kunna ta fram krav som styr mot kvalitet och för att följa upp
de privata utförarnas verksamhet på ett sätt som säkrar kvaliteten i
verksamheten.
9.5.2

Att formulera kvalitet i avtal

Som utredningen redogör för i avsnitt 9.4 behövs en styrning som i
ökad utsträckning ger professionerna utrymme att agera. En sådan
styrning är emellertid inte okomplicerad när verksamhet överlämnas
till privata utförare. Möjligheten att teckna kontrakt om kvalitet
anses inom nationalekonomisk forskning vara av avgörande betydelse för utfallet av privatiseringar av offentliga tjänster. Det blir
därför också av största betydelse att kvaliteten i den utkontrakterade verksamheten kan följas upp och mätas.52 Den ökade förekomsten av privata företag inom välfärden har därmed lett till ett
ökat fokus på mätning och krav som går att följa upp.
Forskningen har visat att marknadsstyrning genom privata utförare passar bäst för tjänster som är enkla, lätta att specificera och
52
ESO 2014:8. Lindqvist, E. Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport
om placering av ungdomar med sociala problem.
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mäta.53 För välfärdstjänster har det emellertid visat sig komplicerat
att i kontrakt formulera uppföljningsbara mål och krav som upprätthåller kvaliteten, särskilt som viktiga kvalitetsaspekter av dessa
tjänster är svåra att mäta.54
Den strikta regleringen av hur huvudmän får överlämna verksamhet och det faktum att hela styrningen måste formuleras i avtal
utgör ofta en utmaning för huvudmännen. Det medför också risker
för en utveckling där kvalitet formuleras alltför juridiskt och byråkratiskt.
Vissa struktur- och processkrav, vad gäller exempelvis personalens formella kompetens och krav på olika former av rutiner, är
givetvis möjliga att ställa. Många andra kvalitetsaspekter är dock
svårare att fånga, se t.ex. avsnitt 9.2.1 om samordning mellan vårdgivare och huvudmän. Vad som kan anses vara god kvalitet i välfärden kan dessutom förändras över tid. Att kvalitet i välfärden inte
är statisk medför att fasta kontraktsvillkor riskerar att konservera
kvaliteten i verksamheterna. Szebehly menar att omsorgsforskning
visar att en god kvalitet i verksamheten beror på att tillräckligt med
tid läggs i mötet mellan omsorgsgivare och brukare och att kontinuitet är viktigt.55 Även inom de andra välfärdsområdena skapas
mycket av kvaliteten i mötet mellan professioner och elever, barn
och patienter, se avsnitt 8.4. Att formulera sådana kvalitetskrav i ett
kontrakt är inte enkelt.
Välfärdstjänster tillhör den typ av tjänster som nationalekonomer brukar benämna trovärdighetsvaror eller trovärdighetstjänster
(”credence goods”).56 Sådana tjänster kännetecknas av att endast
utföraren har full kännedom om tjänstens kvalitet. Inom nationalekonomisk teori brukar man i det här fallet tala om asymmetrisk
information.57 Professionerna inom t.ex. sjukvården vet normalt
mer om den enskilda patientens behov än vad ansvariga politiker,
upphandlande tjänstemän eller patienterna själva vet. För trovärdig53

ESO 2014:5. Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi.
Bergman, M. 2013. Upphandling och kundval i välfärdstjänster – en teoribakgrund.
55
Szehebly, M, Vinstsyftet i äldreomsorgen i: Björkman, J., Fjaerstad, B. och Alexius, S, (red)
Alla dessa marknader, 2015 s. 138.
56
ESO 2014:8. Lindqvist, E. Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport
om placering av ungdomar med sociala problem, Henrekson, M. & Jordahl, H, Vinster och
privatiseringar i landet Lagom. IFN Policy Paper nr. 55 2012.
57
SOU 2015:7. Jfr Andersson Bäck, M. 2015. Motivation och finansiella incitament. En
litteraturöversikt över de komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg. Forum för Health
Policy.
54
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hetstjänster kan det även i efterhand vara svårt att mäta kvaliteten i
t.ex. den utbildning eller den behandling som levererades.
Att formulera välfärdskvalitet i kontrakt kompliceras också av
att tjänsterna ofta syftar till att tillgodose enskilda personers behov.
Vid t.ex. upphandling av driften av ett äldreboende kan det kontrakt som tecknas mellan en kommun och ett företag innebära tillhandahållandet av en komplex tjänst till ett stort antal enskilda
individer. Det kan i ett sådant fall vara svårt för den upphandlande
myndigheten att specificera tjänsten på ett sådant sätt att alla äldre
får ett bra boende och bra omsorg, eftersom olika individer kan ha
skilda behov och önskemål. Vilka brukare som är i verksamheten och
vilka behov brukarna har kan dessutom variera över avtalsperioden.
Att uppnå en god kvalitetsnivå och tillgodose olika behov är exempel på svårigheter som den upphandlande myndigheten i dessa fall
ställs inför.58
När ett kontrakt tecknats så är huvudmannens möjlighet att
styra verksamheten genom att t.ex. justera ersättningen eller uppdraget begränsad till vad som framgår av avtalet. Huvudmannen
kan därmed inte styra verksamheten utöver vad som framgår av
avtalet under avtalsperioden. Det är endast om den privata utföraren brutit mot något villkor i avtalet som huvudmannen kan agera.
Det faktum att alla typer av sanktioner som viten eller avslutande
av samarbetet i förtid måste utgå från att den privata utföraren brutit
mot avtalet riskerar också att medföra att utgångspunkten för huvudmännens uppföljning, och därmed deras redskap för att ta sitt ansvar
för verksamheten, fokuseras på den kvalitet som beskrivs i avtalet.
Mer komplexa kvaliteter som samordning och personcentrering är
svåra att följa upp och ännu svårare att använda som utgångspunkt
för viten eller uppsägning av kontrakt. Det kan t.ex. vara svårt att
visa att en bristande samordning berott på en specifik utförare. Det
är inte heller tillåtet att ställa krav som inte är möjliga att följa upp.
Som tidigare beskrivits i kapitel 8 finns det betydande problem
med att beskriva och bedöma vad som är kvalitet i offentlig tjänsteproduktion och särskilt när det gäller välfärdstjänster.

58

Jfr SOU 2013:12 s. 119 ff.
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Detaljerade kvalitetskrav
Ett grundläggande antagande är att om kvalitetskraven i den upphandlade verksamheten är tydligt angivna och mätbara kommer
risken för någon form av sanktion för ett eventuellt kontraktsbrott
att vara relativt liten.59 Många upphandlande myndigheter strävar
därför efter att detaljerat ange kvalitetskrav vid upphandlingen. Det
finns emellertid ett antal problem med ett sådant förfarande.
För det första kräver detaljerade kvalitetskrav också detaljerad
kunskap om vilket som är det bästa sättet att utföra en tjänst på.
Något som en upphandlande myndighet inte alltid har.
För det andra minskar detaljerade krav utrymmet för leverantören att använda alternativa och kanske mer innovativa och effektiva
sätt att leverera tjänsten.
För det tredje är det kostsamt att följa upp en upphandling med
många detaljerade krav. Om utföraren av tjänsten noterar att upphandlaren inte gör en detaljerad uppföljning finns det också en risk
att den förstnämnda struntar i att leva upp till kraven i kontraktet.60
För det fjärde anges så gott som alltid i detaljerade kontrakt ett
antal mätbara indikatorer för leverantörens prestationer. Här finns
en i forskningen väl dokumenterad risk att tjänsten eller verksamheten koncentreras till det som mäts, vilket kan ske på bekostnad
av det som inte mäts.61 Inom exempelvis primärvården, med en stor
bredd av sjukdomar och hälsoproblem, är det svårt att mäta vårdkvalitet och effekter av insatta åtgärder. Den kvalitet som mäts är
vanligtvis patienternas egna bedömningar samt tillgänglighet och
väntetider på vårdcentraler; i mindre utsträckning mäts den medicinska kvaliteten.62

59

Statskontoret 2015. Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet. Jfr
Jensen, P. H. 2007. Public Sector Outsourcing Contracts. The Impact of Uncertainty,
Incentives and Transaction Costs on Contractual Relationships, ESO 2014:8. Lindqvist, E.
Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport om placering av ungdomar
med sociala problem.
60
Arbetsförmedlingen, Sex år med kompletterande aktörer. Arbetsförmedlingens erfarenheter och utmaningar. Utdrag från PM, Rapport om fördjupad granskning av kompletterande aktörer, 2013.
61
Se t.ex. ESO 2014:5. Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi
och Hartman, L. (red.), Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?, 2011.
62
ESO 2014:5. Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi.
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Även mindre detaljerade kvalitetskrav kan utgöra problem
Om en upphandlande myndighet i stället för att försöka styra detaljerat väljer att styra utföraren genom mindre detaljerade kvalitetskrav
får utföraren större möjligheter att själv välja det bästa sättet att
utforma tjänsten. Detta kan bidra till mer innovativa och effektiva
sätt att bedriva tjänsten. Det finns dock en risk att utföraren väljer
att utforma verksamheten på ett sätt som inte ligger i linje med upphandlarens intentioner. Om upphandlingen styr mot resultat i stället
för att ställa detaljkrav finns också en risk att utföraren väljer att
fokusera på delar i avtalet som ger snabbare resultat och undviker
mer resurskrävande uppgifter (cream-skimming).63 Detta gäller särskilt för aktörer vars överordnade syfte är att maximera sin vinst.
Den kvalitet som inte definieras i kontrakt utvärderas inte
Tillväxtanalys framhåller i en rapport att ett problem med många av
de utvärderingar som gjorts av kvaliteten i upphandlade offentliga
tjänster är att de mått som har utvärderats är de som sammanfaller
med de mått som skrivits in i kontrakten. Eftersom det är svårt att i
kontrakten definiera kvalitet missar utvärderingarna de kvalitetsdimensioner som inte ingår i kontrakten. Samtidigt är det ofta i
dessa dimensioner som kvalitetsproblem uppstår.64
9.5.3

Insyn

Verksamhet som drivs av kommuner och landsting i egen regi omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänheten har
rätt att ta del av allmänna handlingar i verksamheten. När verksamheten överlämnas till privata utförare finns emellertid inte samma
rätt till insyn i verksamheten. Under de senaste åren har ett antal
förslag lämnats som syftar till en ökad insyn i de privata aktörernas
verksamhet, se avsnitt 5.3. Utredningen anser att det är en självklar
63

Statskontoret, Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet, 2015. Se
även Arbetsförmedlingen, Sex år med kompletterande aktörer. Arbetsförmedlingens erfarenheter och utmaningar. Utdrag från PM rapport om fördjupad granskning av kompletterande
aktörer, 2013.
64
Tillväxtanalys 2011:24. Hinder och drivkrafter för tjänsteinnovation i offentlig sektor.
Outsourcing av offentligt finansierade tjänster. Working paper/PM.
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utgångspunkt att det ska vara möjligt för allmänheten att få samma
insyn verksamhet som utförs av privata aktörer som den som utförs i
egen regi.

9.6

Metoder för att ställa krav på privata aktörer

9.6.1

Att ställa krav inom upphandling

Utredningen har i avsnitt 5.5.2 beskrivit förutsättningarna för att
ställa krav i en offentlig upphandling. Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, är i första hand en förfarandelag som styr
processen hur man ska upphandla.
LOU vilar på den grundläggande utgångspunkten att alla upphandlingskrav ska formuleras i upphandlingsdokument och urvalet
ska ske på ett objektivt och transparent sätt. Kraven måste vara formulerade på ett mycket entydigt sätt och den upphandlade myndigheten måste i förväg tala om hur viktning mellan olika kriterier
kommer att göras när leverantörer väljs ut. Detta är givetvis goda
principer för att undvika korruption och andra missförhållanden
men medför också problem när det gäller välfärdstjänster. Som berörs ovan, saknas på flera områden en entydig definition på vad som
är kvalitet i verksamheten.
Om den upphandlade myndighetens upphandlingskriterier inte är
mycket tydliga kan förlorande leverantörer begära att tilldelningsbeslutet överprövas och domstol kan då bl.a. besluta att upphandlingen ska göras om.
Svårigheten att formulera mångdimensionella och svårfångade
kvaliteter i entydiga krav i en upphandling gör att många kommuner
och landsting riskerar att dra sig för att ställa upp sådana krav. Det
finns en risk att upphandlingar då begärs överprövade och att det
dröjer länge innan verksamheten kan överlämnas. Det finns också
en risk för att huvudmännen väljer att fokusera alltför mycket på
pris i sina upphandlingar, dels av budgetskäl, men även för att det
minskar risken för överprövningar.
Förutom att det teoretiskt ofta är svårt att formulera entydiga
krav i en upphandling krävs också att det finns beställarkompetens.
Större kommuner och landsting har ofta stora upphandlingsavdelningar som har bred kompetens, men mindre kommuner har mer
begränsade resurser att prioritera god inköpskompetens. Två tredje168
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delar av alla kommuner i Skåne ingår exempelvis i ett nätverk för
kommuner med ensam upphandlare. En sådan person ska då förutom att bistå med kompetens om hur upphandlingskrav ska formuleras även bistå med kompetens om hur uppföljning och kontroll
får ske.
9.6.2

Att ställa krav i valfrihetssystem enligt LOV

Grundtanken i lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, är att
alla leverantörer som uppfyller de krav som de upphandlade myndigheterna i form av kommuner och landsting uppställt ska godkännas
i ett valfrihetsystem.
Att använda valfrihetsystem har både för- och nackdelar jämfört
med upphandling enligt LOU eller att bedriva verksamhet i egen
regi. I motsats till LOU gäller godkännande en längre tid.65 Förutsättningar för att brukare ska kunna få en kontinuitet i utförandet är
därmed större än vid en upphandling där leverantören kan komma
att bytas ut efter en förnyad upphandling.
Genom att alla leverantörer som uppfyller kraven godkänns kan
också en mängd olika utförare med olika inriktning komma in i
systemet och ge en mångfald i utbudet. Det kan dock ifrågasättas
om så blivit fallet. Vårdanalys konstaterar t.ex. i en utvärdering att
införande av obligatoriskt vårdval innebar att den fysiska tillgängligheten ökade, men fann inte något belägg för att kravet nämnvärt
har ändrat organisations- och arbetssätt inom primärvården. Reformen tycks inte heller ha inneburit några större innovationer av utbudet. Patienternas omdömen om bemötande och helhetsintryck
visar inte heller på några förändringar vare sig i positiv eller i negativ riktning.66 Det finns ingen helhetsundersökning av hur vårdvalet
påverkat tillgängligheten till olika personalgrupper inom primärvården. Att antalet vårdcentraler ökat innebär emellertid inte med
automatik att tillgängligheten till rätt kompetens ökat i samma utsträckning.
Valfrihetssystem enligt LOV kan medföra att det etablerar sig
väldigt många utförare. I Stockholms kommun fanns 199 utförare
65

Som utredningen beskriver i vår betänkande kan dock avtal med utförare inte gälla tills
vidare utan måste ha ett slut.
66
Inspektionen för vård- och omsorgsanalys, Låt den rätte komma in, 2014 s. 161.
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av hemtjänst att välja mellan 2017.67 Även om antalet i många kommuner är avsevärt färre så kan det ändå vara svårt för den enskilde
att få en överblick för att kunna göra ett informerat val. Kommunal
framhåller i en rapport att LOV innebär att beställar- och utförarrollen renodlas. Kommuner strävar efter att vara konkurrensneutrala och inte exempelvis ge råd till de äldre som ska välja utförare.
Enligt Kommunal riskerar detta leda till ett misstroende och försämra förutsättningarna för en god vård. Det finns också en risk att
kommunerna ser ersättningssystemet som det enda sättet att åstadkomma styrning och att de därför styr genom mycket detaljerade
biståndsbeslut.68
Det stora antalet utförare som funnits på vissa platser och inom
vissa områden har också medfört att det varit svårt för huvudmän
att avsätta erforderliga resurser för att följa upp alla aktörer i tillräcklig utsträckning. I vissa fall har rent kriminella aktörer kommit
in i systemet. Arbetsförmedlingen valde t.ex. att avsluta valfrihetsystemet med etableringslotsar av denna anledning.69 I Södertälje
har kommunen valt att avskaffa LOV i hemtjänsten av samma skäl.
9.6.3

Att följa upp privat verksamhet

Kommuner och landsting är skyldiga att kontrollera att den verksamhet som de överlåtit på privata utförare bedrivs i överensstämmelse med de krav som uppställts i upphandlingsdokument och
avtal. Det är dock inte alltid att så är fallet. I en äldre undersökning
från Konkurrensverket analyserades hemtjänst och primärvård.70
Vad gäller uppföljning och kontroll anfördes att man bör skilja på
kontrollsystem (att utförarna uppfyllde vissa formella krav) och uppföljningssystem (uppföljning av pris- och kvalitetspåverkan). Vad
gällde kontrollen av privata utförare hos kommuner konstaterades
stora brister i flera undersökta kommuner. Många kommuner angav
själva att kontrollen var begränsad. I vissa fall förekom inte något
67
Se hemsidan för Stockholms kommun. www.stockholm.se//Jamfor/?enhetstyp=
66a16d253cb149c3b2729f56908f5b85&slumpfro=-332332267, 2017-03-20.
68
Kommunal, Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten,
2015 s. 41.
69
Systemet med etableringslotsar har därefter avskaffats helt i lagstiftningen.
70
Konkurrensverket, Konkurrensutsättning inom hemtjänst och primärvård, 2009.
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egentligt kontrollsystem utan man förlitade sig på klagomål från
brukarna.
Det fanns dock även kommuner med mer omfattande kontrollverksamhet. Med omfattande kontrollverksamhet avsågs i utvärderingen en årlig större kontroll av ekonomi, att man begärde in verksamhetsberättelser, tertialvis inhämtade information om verksamheten, genomförde planerade platsbesök och brukarundersökningar
samt höll uppföljningsmöten. I de kommuner som själva angav att
de hade eftersatt kontrollverksamhet var möten en viktigare beståndsdel än formell återrapportering. Uppföljning av kostnadsoch kvalitetspåverkan skedde sällan eller aldrig i de undersökta
kommunerna. Få av kommunerna kunde uppskatta hur stora resurser som avsattes för uppföljning av systemet.
Mot bakgrund av bl.a. denna rapport har i kommunallagen
(1991:900), KL, efter förslag från Utredningen om en kommunallag för framtiden införts skärpningar i regelverket vad gäller uppföljningen av privata utförare. Kommuner och landsting ska bl.a.
anta ett program varje mandatperiod för uppföljning av verksamhet
som överlämnas till privata utförare.
SKL har en särskild uppföljningsguide där man presenterar goda
exempel på hur man följer upp verksamhet. Upphandlingsmyndigheten beskriver också i en vägledning hur uppföljning kan ske på
olika nivåer.71 Uppföljning kan ske på systemnivå, för att kontrollera i vilken utsträckning de politiska målen uppfylls och att skattemedlen använts på bästa sätt. Genom uppföljning av verksamhetsområden kan verksamheter med samma typ av uppdrag jämföras.
Denna uppföljning kan emellertid inte ligga till grund för t.ex. uppsägning av ett kontrakt. Vidare ska uppföljning ske genom avtalsuppföljning, där kraven på leverantörerna och deras tjänster följs
upp. Syftet är i dessa fall att följa upp vad leverantören har åtagit sig
att göra i enlighet med avtalsvillkoren. Hur avtalsuppföljningen ska
genomföras ska regleras i upphandlingsdokumenten eller avtalet.
Slutligen kan uppföljning ske på individnivå, dvs. genom kontroll
av om den enskildes behov tillgodosetts.72

71

Upphandlingsmyndigheten, Avtalsuppföljning av vård och omsorg, Vägledning nr. 2, 2017.
Upphandlingsmyndighetens vägledning Avtalsuppföljning av vård och omsorg, Vägledning
nr. 2, 2017, s. 9 ff.
72
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Huvudmännens uppföljning är grundläggande för att det ska gå
att säkerställa att utförarna håller en god kvalitet. Inom vissa områden
finns emellertid t.ex. sekretessregler som gör det svårt för huvudmännen att följa upp kvaliteten hos de privata utförare som man
överlämnat verksamhet till. Utredningen ser det som angeläget att
de offentliga huvudmännen får de redskap de behöver för att följa
upp all verksamhet som de ansvarar för.
Mycket arbete sker för att utveckla formerna för uppföljning.
Det finns dock behov av mera arbete kring detta och kring huvudmännens konkreta förutsättningar att följa upp verksamhet.
För att utveckla kvalitet i verksamheter kan ofta mer mjuka redskap än mätningar av givna indikatorer leda till goda resultat och
påverka kvaliteten i en positiv riktning. Det kan t.ex. handla om
inomprofessionellt lärande, uppföljning i dialog och möten mellan
olika aktörer. I många fall kan det också vara relevant att involvera
representanter för brukare, patienter och elever i utformningen av
kvalitetsarbeten och mätningar.
Inom flera välfärdssektorer finns på lokal eller regional nivå
olika arbeten med kollegiala granskningar, revisioner eller liknande.
Arbetsgruppen En Värdefull Vård inom Läkaresällskapet har föreslagit att ett system med professionell granskning och klinisk revision
utarbetas, implementeras och drivs av professionerna inom hälsooch sjukvården.73 Enligt utredningen kan en sådan inomprofessionell granskning utgöra ett värdefullt komplement till de mer formella uppföljningar och den tillsyn som myndigheter och huvudmän ska genomföra.
Den statliga tillsynen har en viktig roll att fylla för att säkerställa
kvaliteten i verksamheterna. Detta gäller kanske särskilt de verksamheter för vilka det inte finns något offentligt huvudmannaskap.
Utredningen ser det som angeläget att tillsynsmyndigheterna får bra
förutsättningar för att kunna bedriva en riskbaserad tillsyn av alla
aktörer som finanseras med offentliga medel. För att en sådan tillsyn ska vara möjlig krävs enligt utredningen bl.a. välfungerande
register, tillräckliga resurser och en reglering som möjliggör en riskbaserad tillsyn, se kapitel 10.

73
Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp En Värdefull Vård, En Värdefull Vård – en hälsooch sjukvård med människan i centrum, 2015, s. 121 ff.
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Kundval kan inte ensamt garantera en god kvalitet

Inom flera välfärdsverksamheter styrs fördelningen av resurser till
privata aktörer genom valfrihetssystem. Det gäller bl.a. för socialtjänst och hälso- och sjukvård som överlämnas genom valfrihetssystem enligt LOV, för personlig assistans och för de fristående
skolorna och förskolorna. Till utredningen har i ett antal sammanhang framförts att kundernas val inom ramen för sådana valfrihetssystem medför att verksamheter med dålig kvalitet slås ut och att
kundvalen därmed säkerställer att alla aktörer håller en god kvalitet.
Valfrihetssystem kännetecknas av en fortlöpande konkurrenssituation. Det är denna konkurrens som i teorin utgör ett huvudinstrument för att säkra kvaliteten i verksamheten. Det förutsätts
att brukare, barn, elever och patienter väljer bort aktörer som inte
håller en god kvalitet och att individer som är missnöjda med en
verksamhet byter skola eller verksamhet. Utförare med sämre kvalitet förväntas ersättas av de som kan erbjuda högre kvalitet alternativt förbättra kvaliteten i verksamheten. Av flera skäl är detta inte
enkelt att åstadkomma.
Teoretiskt gör individer i valfrihetssystem rationella val för att
maximera sin egen nytta. För att kunna göra detta förutsätts att
personen har god information om de olika alternativ som finns att
välja mellan och att hen kan ta till sig informationen och väga föroch nackdelar mot varandra. En enskild individ har emellertid ofta
ett informationsmässigt underläge. Även om information om olika
aktörer finns tillgänglig på hemsidor och i andra sammanhang är
det inte självklart att alla kan ta till sig exempelvis information om
medicinsk kvalitet. Inom vissa områden har många individer dessutom ofta bara erfarenhet av en aktör. Det är då inte enkelt att veta
om kvaliteten är bättre hos en annan.
Ett antal faktorer avgör hur väl en person klarar av att göra välinformerade val inom valfrihetssystemen. Faktorer som brukar
framhållas är sociala resurser, utbildning och fysiska förutsättningar,
liksom komplexiteten i den tjänst som valet avser.74 Möjligheter att
ta till sig information påverkas dessutom av den situation som individen befinner sig i vid själva valtillfället.
74

Se t.ex. Riksrevisionen (RiR) 2014:14. Etableringslotsar – fungerar länken mellan individen
och arbetsmarknaden? Konkurrensverket 2013:7. Valfrihetssystem inom Arbetsförmedlingen.
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Såväl svensk som internationell forskning om valfrihetssystem
visar att just möjligheten för brukarna att göra välinformerade val
är ett betydande problem inom systemen. Forskningen visar även
att många problem med valfrihetssystemen är kopplade till incitamenten. Om inte systemen är konstruerade så att brukarna av
tjänsten har incitament att aktivt välja kvalitet, eller om utförarna
av tjänsten inte har incitament att satsa på sådan kvalitet som tillgodoser brukarnas behov, fungerar inte systemen.75
Från flera av välfärdsområdena vet vi att val och omval används i
liten utsträckning.76 Inom t.ex. hälso- och sjukvård finns en tydlig
social variation i valbeteendet hos brukare: de med lägre utbildning,
lägre inkomst och högre ålder, väljer t.ex. vårdgivare i mindre utsträckning än övriga.77 På skolans område är det elever med en starkare socioekonomisk bakgrund som väljer fristående skolor, se avsnitt 9.3.1. Det kan finnas starka skäl för brukare, patienter, barn
och elever att inte byta trots att andra verksamheter erbjuder bättre
kvalitet. Sådana skäl kan vara t.ex. att verksamheten ligger nära
hemmet eller att en person har vant sig vid personalen i verksamheten. Viss välfärdskonsumtion är också mer eller mindre oåterkallelig. En patient som fått komplikationer till följd av en vårdinsats,
t.ex. en operation, kan exempelvis inte i efterhand välja en bättre
insats. Detsamma gäller en elev som fått en otillräcklig utbildning i
grundskolan.
Förhållandet att kontinuitet i konsumtionen av välfärdstjänster
ofta värderas högt gör att även sämre fungerande verksamheter kan
finnas kvar. När kostnaden för att byta utförare är hög kan individer komma att undvika att göra omval även om en verksamhet
håller låg kvalitet. Utträde från välfärdsmarknader fungerar därför
ofta inte i praktiken, vilket i sin tur försvagar dessa marknaders
funktionssätt. Även i de fall då mekanismer som antas skapa goda
effekter på andra marknader fungerar, t.ex. att de som inte erbjuder
en tillräckligt attraktiv tjänst går i konkurs eller avvecklar verksam75
Se bl.a. Hartman, L. (red.). Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?, 2011. Konkurrensverket 2012:3. Lundvall, K. Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem – vad krävs?
76
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:01, Valfrihetens LOV — en studie om vad
Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna,
s. 1 f.
77
Konkurrensverket, Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem – vad krävs?, Uppdragsforskningsrapport 2012:3, s. 49.
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het som inte är tillräckligt lönsam, kan detta inom välfärden drabba
brukare, elever, barn och patienter.
För att valfrihet ska kunna driva kvalitet krävs dessutom att det
finns ett överutbud så att medborgarna kan välja bort alternativ
som visar sämre kvalitet och söka sig till alternativ med bättre kvalitet. Inom de flesta välfärdsområden är det emellertid kostsamt
med lediga platser. Inom vissa av välfärdsområdena råder en bristsituation, t.ex. gäller det i delar av landet för särskilda boenden och
förskolor. Ett reellt val kan då bara göras av de anhöriga eller vårdnadshavare som har råd att stanna hemma under väntetiden till den
verksamhet man föredrar. När det gäller vissa skolor så är köerna så
långa att barn vars vårdnadshavare inte haft många års framförhållning inte har möjlighet att komma in. När det gäller möjligheten att välja vård i andra landsting än det egna så begränsas den av
att det kan vara svårt för patienter att avsätta den tid och de resurser
som krävs för att åka till den del av landet där man uppfattar att den
bästa vården ges.
När valfriheten på detta sätt i realiteten begränsas för stora
grupper så innebär det att aktörer som erbjuder mindre bra kvalitet
kan ha lika många brukare som verksamheter som har en mycket
god kvalitet. Att det ofta finns begränsning av utbudet inom välfärden medför därmed att valfrihetens potential att fungera som
system för att styra resurser och därmed säkerställa att aktörer som
erbjuder lägre kvalitet försvinner riskerar att fungera sämre än på
en teoretiskt perfekt marknad med välfungerande konkurrens.
Valfrihetssystemen bygger således på att brukaren ska välja mellan
olika aktörer. Däremot erbjuder systemen inte någon självklar möjlighet att påverka själva tjänsten. Något som för brukaren vanligtvis är
viktigare än vem som utför tjänsten. Stockholms stads äldreombudsman noterar exempelvis att äldre som för fram klagomål får förslag
att byta hemtjänstenhet eller vård- och omsorgsboende, utan att fel
eller brister åtgärdas.78
En enskild brukare som är missnöjd med det utbud som finns
har också svårt att själv stimulera framkomsten av nya alternativ.
Det krävs en stor efterfrågan för att ett nytt alternativ ska etableras.
Vissa viktiga aspekter av individernas vilja kan osynliggöras genom
en alltför stor tilltro till möjligheten att välja aktör. Vårdnadshavare
78

Stockholms stad. Äldreombudsmannens årsrapport för 2010, 2010.
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och barn kan t.ex. önska att den mest närliggande skolan hade en
högre kvalitet. Om kvaliteten brister kan de känna sig tvungna att
söka en annan skola trots att deras förstahandsval skulle vara den
närmsta skolan. Detsamma gäller för t.ex. husläkarmottagningar,
särskilda boenden och förskolor. Den typen av överväganden kommer inte till utryck i system som alltför mycket förlitar sig på valet
som kvalitetsdrivande.
Det är heller inte självklart att upplevd kundnytta i valögonblicket är samma sak som nytta för individen ur ett längre och bredare perspektiv, eller för samhället och de övergripande målen med
verksamheten. En elev kan tillfälligt vara nöjd med en skola med
stor betygsinflation, men det är inte samma sak som att det gynnar
eleven, eller samhället på längre sikt att eleven får ett betyg som
inte motsvarar de verkliga kunskaperna. Detsamma gäller för en
patient som efterfrågar t.ex. en röntgenundersökning som inte kan
anses medicinskt motiverad.
Som Patientmaktsutredningen (SOU 2013:2) konstaterar kan
det medicinska ansvaret aldrig stjälpas över på patienten.79 Detsamma gäller för ansvaret för kvaliteten inom de övriga välfärdsområdena. Professionerna, och ytterst de offentliga aktörerna, bör ta
det ansvaret, liksom ansvaret för vilka prioriteringar som måste
göras beträffande hur välfärdens resurser ska utnyttjas.
Sammanfattningsvis menar utredningen att valfrihet kan ha ett
positivt värde, men att kvalitetsutveckling inte enbart kan baseras
på individers val. Välfärdssystemen bör utformas så att det alltid
finns en offentlig aktör som har ansvaret för att den enskilde får en
välfärd av god kvalitet.

9.7

Kvalitetskrav inget alternativ till vinstreglering

I betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) föreslog utredningen att ett krav på tillstånd skulle införas för att få
motta offentliga medel. Juridiska personer som vill motta offentliga
medel får högst ha ett rörelseresultat som motsvarar en avkastningsränta (statslåneräntan ökad med sju procentenheter) på det operativa kapitalet. Övriga medel måste användas i verksamheten.
79

SOU 2013:2 s. 64 f.
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Ett alternativ till utredningens förslag som framförts är att
i stället reglera att pengarna stannar i verksamheten genom att ställa
kvalitetskrav. Det ställs redan ett antal kvalitetskrav i bl.a. tillståndsgivning samt vid upphandlingar och införande av valfrihetssystem.
Utredningen ser det som angeläget att sådana krav utformas väl och
att systemen byggs upp för att ge goda förutsättningar för kvalitet.
Utredningen anser också att det är viktigt att huvudmän och tillsynsmyndigheter prioriterar och får de redskap som behövs för att
följa upp eller tillsyna verksamheternas kvalitet, se avsnitt 10.3.
Som utredningen beskriver i kapitel 8 är det dock generellt svårt
att formulera kvalitetskrav som fångar de mångdimensionella aspekter som utgör kvalitet inom välfärden. Om syftet med kraven dessutom ska vara att garantera att resurserna verkligen används i verksamheten blir problemet än mer omfattande. Enligt utredningens
mening bör kvalitetskrav kunna anpassas till förhållanden i det enskilda fallet och till lokala förhållanden. Det är därför svårt att
nationellt standardisera och uttömmande ange vad som ska anses
ingå i en god kvalitet inom varje verksamhet. En fördel med att låta
majoriteten av kvalitetskraven ställas inom ramen för enskilda upphandlingar, eller inom valfrihetssystem, är att de till viss del kan
anpassas till behoven på olika områden och inom olika verksamheter. Svårigheten att mäta flera viktiga kvalitetsaspekter kvarstår
dock, liksom svårigheten att ställa individuellt anpassade krav.
Inom skolväsendet upphandlas, med undantag för den kommunala vuxenutbildningen, mycket få delar av verksamheten. Alla
kvalitetskrav måste därför ställas i reglering på en statlig nivå. Dagens reglering innehåller redan relativt omfattande detaljkrav jämfört med andra välfärdsområden. Ytterligare krav på kvalitet riskerar leda till en än mer omfattande och detaljerad reglering. Inom
skolväsendet finns det heller inte någon mekanism för att kräva att
en ökad resurstilldelning ska användas för att förbättra kvaliteten.
En högre kvalitet än den lägstanivå som kan fastställas i lagstiftningen kan inte utkrävas, utan ökande resurser kan även med en
sådan reglering tas ut i form av vinst. Ett liknande resonemang kan
föras när det gäller personlig assistans. Även när det gäller verksamhet inom valfrihetssystem eller verksamhet som upphandlas skulle
mer detaljerade kvalitetskrav behöva ställas för varje system utan
möjlighet till anpassning i det enskilda fallet.
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Utredningen ser det som nödvändigt att ställa krav på och följa
upp kvalitet, även i en välfärd med vinstbegränsning. Uppföljning
av kvalitetskrav är emellertid resurskrävande, både för den som ska
följa upp kraven och för dem som arbetar i verksamheten. I motsats till vinstregleringen som innebär relativt begränsade krav på
styrnings- och ledningsfunktionen i företag att rapportera in ekonomisk information kommer ett införande av ytterligare och mer
detaljerade kvalitetskrav att belasta personalen i linjeverksamheten.
Dessa måste då allokera tid för att hantera omfattande krav på uppföljning av olika detaljer i verksamheten. Detta riskerar att leda till
mer byråkrati och inte en mer välfungerande verksamhet.
Vinstreglering kan vara kvalitetsfrämjande i sig själv
En vinstreglering innebär inte i sig någon garanti för att verksamheten får en bättre kvalitet. Vinstreglering är främst att se som ett
strukturkrav. Genom en vinstreglering kommer dock resurser som
annars skulle ha gått till övervinster att användas i verksamheten.
Även om det inte finns någon absolut korrelation mellan mängden
resurser och kvaliteten i verksamhet är det enligt utredningens bedömning naturligt att anta att ökade resurser ger utrymme för att
främja kvaliteten i olika avseenden. Mer resurser kommer finnas
tillgängligt för ökad personaltäthet, personalutbildningar etc.
Som utredningen berör under avsnitt 3.2 har den styrning som
är influerad av NPM ofta lett till onödig detaljstyrning och omfattande uppföljningskrav. Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) har i uppdrag att föreslå hur en mer tillitsfull styrning kan utvecklas där ett
fokus är att stärka professionernas roll. Utredningen ser också behovet av en mer tillitsfull styrning med ökad handlingsfrihet för
professionerna att utveckla verksamheten. Om detaljerade krav i
lagstiftning och ersättningssystem skulle ersättas med mer generella
riktlinjer är det emellertid nödvändigt att säkerställa att aktörerna
inte därmed sänker kvalitetsambitionerna och använder resurserna
till ökade vinstuttag. Genom utredningens förslag om vinstreglering säkerställs att resurserna stannar kvar i verksamheten.
Själva incitamentet att maximera vinsten innebär en risk för att
resurser och verksamheter styrs i en annan riktning än utifrån de
krav som uppställs i lagen. Att minska det incitamentet kan också
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minska drivkrafter som riskerar att påverka systemen negativt. I en
välfärd där vinstincitament får en mindre roll finns förutsättningar
för att ge professionerna utrymme att prioritera utifrån mer verksamhetsrelevanta mål. Utredningen anser att kvaliteter som jämlikhet och fördelning efter behov därmed kan påverkas positivt av en
vinstreglering.
Selektiv eller generell vinstreglering?
Ett tänkbart alternativ till en generell vinstreglering skulle kunna
vara en selektiv reglering där endast utförare med lägre kvalitet skulle
omfattas av kraven. Hur ett sådant system skulle kunna fungera har
emellertid inte diskuterats i någon större utsträckning. I dag ställs
kvalitetskrav på två olika nivåer när det gäller hälso- och sjukvård
och socialtjänst. Staten har genom tillsyn möjlighet att kontrollera
att utförarna inte har en kvalitetsnivå som ligger under de krav som
finns i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Utförare som
inte uppfyller lagens krav kan föreläggas att rätta till bristen och kan
i slutändan förlora sin rätt att bedriva verksamheten. Utöver dessa
krav kan kvalitetskrav ställas av huvudmännen vid upphandlingar och
inom ramen för valfrihetssystem. Utredningen gör bedömningen att
det finns möjlighet att ytterligare förbättra de kvalitetskrav som
ställs men att detta inte är tillräckligt för att lösa problemet med att
pengar försvinner från välfärden. Kvalitetskraven varierar över landet beroende på huvudmännens prioriteringar. Att koppla möjligheten att ta ut vinst till sådana lokala krav kan ifrågasättas ur rättssäkerhetssynpunkt. Som ovan berörts är det inte heller möjligt att
ställa högre kvalitetskrav på fristående skolor och förskolor än vad
som följer av lag.
Att koppla en rätt att ta ut vinst till de nationella tillsynskraven
skulle kanske vara möjligt. Det skulle i så fall utgöra ett steg på den
sanktionstrappa som finns i dag. Enligt utredningens mening är
emellertid de sanktioner som finns i dag ändamålsenliga. Verksamhet som bedrivs med en lägre kvalitet än lagens krav ska enligt utredningens mening först föreläggas att rätta till bristen. Om föreläggandet inte följs är ett indragande av möjligheten att ta ut vinst
ett väsentligt mer tandlöst instrument än den möjlighet som redan
finns i dag att dra in tillstånd eller förbjuda verksamheten. Att in-
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föra ytterligare ett steg i denna sanktionstrappa skulle enligt utredningens mening inte skärpa reglerna utan snarare minska tillsynsmyndigheternas möjlighet att påverka verksamhetens kvalitet.
Ett alternativ till att koppla möjligheten att ta ut vinst till befintliga kvalitetskrav är att införa ytterligare en nationell kvalitetsnivå
som ligger över den befintliga. Verksamhet som håller denna högre
kvalitetsnivå skulle då även fortsättningsvis tillåtas att ta ut vinst.
Verksamhet som inte uppnår de nya kvalitetskraven, men som uppfyller nuvarande krav, skulle emellertid inte få dela ut vinst. Slutligen
skulle verksamhet som, trots förelägganden, inte uppnår den kvalitet som krävs enligt dagens regler precis som i dag inte tillåtas fortsätta bedriva verksamheten. Att, utifrån de indikatorer som finns
i dag, hitta en sådan standardiserad högre kvalitetsnivå ser utredningen emellertid som mycket svårt. Indikatorerna mäts i vissa fall
långt i efterhand, de är inte utformade för att fungera som exakta
kravnivåer och det är därför svårt att använda indikatorerna på ett
sätt som verkligen avspeglar kvalitet och samtidigt är rättssäkert.
Det finns dessutom en risk att sådana kravnivåer konserverar kvalitet i stället för att bidra till utveckling. En annan svårighet är att
ytterligare nationella kvalitetskrav som kopplas till sanktioner kräver en mycket mer utvecklad tillsyn. Enligt utredningens mening
finns det fördelar med att kvalitet följs upp av de myndigheter som
överlämnat verksamheten.
Kravet på vinstreglering kan även bidra till ökad insyn
En av skillnaderna mellan verksamhet som utförs i offentlig regi
och verksamhet som utförs av privata aktörer är allmänhetens rätt
till insyn i verksamheten. Genom att alltmer offentligt finansierad
verksamhet inom välfärdssektorn bedrivs i privat regi har möjligheterna till bl.a. insyn i hur de offentliga medlen används minskat.
Under de senaste åren har detta uppmärksammats allt mer och ett
antal förändringar har genomförts eller föreslagits. Av 3 kap. 19 a §
KL framgår att när en kommun eller ett landsting sluter avtal med
en privat utförare, ska kommunen respektive landstinget genom
avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
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Kraven på insyn i KL bygger på att sådana krav ställs inom
ramen för en upphandling eller ett valfrihetssystem. Utredningen
om en kommunallag för framtiden övervägde i sitt delbetänkande,
Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53), möjligheterna att ställa krav på leverantörer i fråga om deras ekonomiska
förhållanden. Utredningen bedömde att det inte är tillåtet att begära ut bevis om ekonomiska eller finansiella förhållanden hos leverantören, om uppgifterna inte har en koppling till föremålet för
kontraktet. Att ställa upp särskilda kontraktsvillkor om sådana förhållanden måste, enligt utredningen, syfta till att säkerställa att den
leverantör som vinner kontraktet även efter kontraktstecknandet
har tillräcklig ekonomisk eller finansiell styrka för att fullfölja kontraktet.80 Det är därmed sannolikt inte tillåtet att ställa ekonomiska
krav som går utöver de som är nödvändiga för att leverantören ska
kunna fullgöra kontraktet. Som redogjorts för i kapitel 5 finns ett
antal förslag som syftar till en ökad insyn i privata aktörers verksamhet.
Enligt utredningens mening bör medborgare och myndigheter
ges möjlighet till insyn i all välfärdsverksamhet som finansieras med
offentliga medel. Det bör därför finnas rätt till insyn även i privat
utförd välfärdsverksamhet och det är viktigt att förslagen genomförs. Förslagen innebär dock att det ankommer på enskilda att begära ut allmänna handlingar från bolaget. Det är enligt utredningens
mening angeläget att ekonomisk information regelbundet hämtas ut
och följs upp från tillsynsmyndigheternas sida.
Välfärdsutredningen har i sitt tidigare betänkande föreslagit att
privata aktörer ska lämna in en årsredovisning och annan ekonomisk information som behövs för att kunna göra en bedömning av
om offentliga medlen använts till den verksamhet de var avsedda för.
Utöver syftet att kontrollera att vinstbegränsningen efterlevs kan
regleringen också medverka till att ge en god insyn i ekonomin vilket
på samlat sätt kan bidra till ökad transparens. Utredningen anser
därmed att förslagen skulle kunna bidra till en ökad insyn i privata
aktörer och i hur de offentliga medel som är avsedda till välfärdsverksamhet används.

80

SOU 2013:58 s. 233 f.
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Förbättrade förutsättningar
att säkerställa grundläggande
kvalitet i välfärden

10.1

Vad krävs för att följa upp och kontrollera
grundläggande krav på välfärdsverksamhet

Det finns olika syften med att ställa upp krav och följa upp verksamheter. Det kan dels handla om att kontrollera att en verksamhet
uppnår lagstadgade eller andra grundläggande krav och dels att
mäta och stimulera en utveckling mot högre kvalitet. Det är tydligt
att båda saker behöver göras men att olika indikatorer och mått kan
vara mer eller mindre bra på olika saker.
I detta kapitel diskuterar utredningen åtgärder som behövs för
att säkerställa grundläggande kvalitet i verksamheterna, genom
uppföljning och kontroll av de grundläggande krav som följer av
lagar och andra föreskrifter.
Den som bedriver verksamhet inom välfärden har ett eget ansvar
att utveckla verksamhetens kvalitet. I 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453),
SoL, och 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, anges att kvaliteten i verksamheten systematiskt
och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I 4 kap. 4 § skollagen
(2010:800) framgår att varje enhet ska bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete.
Det faktum att den som bedriver verksamheten har ett eget ansvar innebär dock inte att det saknas behov av annan uppföljning
och kontroll. Som ovan redogjorts för är kommuner och landsting
huvudmän även för sådan verksamhet som överlämnats till privata
utförare och har därmed kvar det yttersta ansvaret för verksamheten (se avsnitt 5.1). Kommuner och landsting har en skyldighet
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att kontrollera och följa upp verksamhet som överlämnats till en
privat utförare, och är dessutom skyldiga att kontrollera de krav
som uppställs vid en upphandling. Att kontrollera att verksamheterna uppnår grundläggande krav är alltså en fråga både för kommuner och landsting som huvudmän, och för de tillsynsmyndigheter
som ska utöva tillsyn över verksamheterna.1
För att uppföljning och kontroll ska vara möjlig måste flera förutsättningar vara uppfyllda. Inledningsvis krävs att det går att finna
tydliga mått för att kontrollera att målen i lagstiftningen är uppfyllda. I vissa fall är detta relativt enkelt, exempelvis går krav i lagstiftningen på att lärare och fysioterapeuter ska vara legitimerade
enkelt att följa upp. Andra krav i lagstiftningen kan vara mer
abstrakta och det är därmed svårare att finna mått för hur detta ska
kontrolleras. Vidare krävs att det finns fungerande register eller
andra metoder för att få information om vilka aktörer som finns.
Slutligen krävs att tillsynsmyndigheterna och huvudmännen har
såväl rättsliga möjligheter att få tillgång till nödvändig information,
som organisatoriska resurser för att kunna kontrollera verksamheterna i förhållande till kvalitetsmåtten.

10.2

Förutsättningarna att lämna uppgifter
från privata utförare inom vård och omsorg
till huvudmannen behöver förbättras

Som redogjorts för i avsnitt 5.6 anser utredningen att det finns en
tystnadspliktsgräns kring privata utförare, i fråga om uppgifter om
enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, även i
förhållande till den kommun eller det landsting som har huvudmannaansvaret för den hälso- och sjukvård eller socialtjänst som
utförs.
För att kommuner och landsting ska kunna fullgöra det ansvar de
i egenskap av huvudmän har för hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan det i vissa fall vara nödvändigt att ta del av identifierbara personuppgifter. Bestämmelserna om tystnadsplikt för privata
utförare medför dock att detta i många fall inte är möjligt.
1

Vad gäller de fristående skolorna är kommunen inte huvudman. Kontroll och tillsyn är där
helt en fråga för tillsynen och den enskilda huvudmannen själv.
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Kommunerna har också huvudmannaansvar för viss utbildningsverksamhet. Utredningen har dock inte fått några indikationer på
att bestämmelserna om tystnadsplikt innebär problem för kommunerna att fullgöra sitt ansvar som huvudman för sådan verksamhet.
10.2.1

Tidigare förslag om uppgiftsskyldighet
för privata utförare

Även Utredningen om rätt information i vård och omsorg (SOU
2014:23) gjorde bedömningen att det finns en tystnadspliktsgräns
mellan privata utförare och den offentliga huvudmannen, och att
det finns behov av bestämmelser som möjliggör att uppgifter om
enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i vissa
fall kan lämnas till den offentliga huvudmannen. Nedan redogörs
för nämnda utrednings förslag i dessa delar.
Uppgiftsskyldighet för privata vårdgivare
Utredningen om rätt information i vård och omsorg menade att
det finns ett behov av att tydliggöra möjligheterna och skapa reella
förutsättningar för kommuner och landsting att, i egenskap av
huvudmän, följa upp och ta sitt ansvar för att alla medborgare får
tillgång till en hälso- och sjukvård av god kvalitet. Samma möjligheter att ta del av uppgifter för att planera, följa upp eller kvalitetssäkra hälso- och sjukvård borde enligt utredningen finnas oavsett om
verksamheten drivs i egen regi eller utförs av en privat vårdgivare.
Förutsättningarna för en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet
riskerar i annat fall att bli beroende av organisatoriska faktorer.
Redan i dag finns för verksamheter som är etablerade enligt bl.a.
lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning en viss uppgiftsskyldighet gentemot den finansierande huvudmannen. Frågan om behov
av uppföljning på en övergripande nivå bedömdes enligt utredningen inte mindre för vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård
med stöd av andra lagar.2
Utredningen föreslog därför att det skulle införas en tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet i patientsäkerhetslagen (2010:659)
2

SOU 2014:23 del 1 s. 319 ff.
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för privata vårdgivare i förhållande till det landsting eller den kommun som har huvudmannaansvar för den aktuella hälso- och sjukvården. Enligt den föreslagna bestämmelsen skulle den privata vårdgivaren lämna ut de personuppgifter som huvudmannen behövde
för vissa angivna ändamål, bl.a. planering, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten. Dessa ändamål motsvarade i princip de
ändamål för personuppgiftsbehandling som tillåts enligt patientdatalagen (2008:355). Den föreslagna uppgiftsskyldigheten skulle alltså
medföra att någon tystnadsplikt mot huvudmannen avseende dessa
uppgifter inte skulle gälla. Syftet med förslaget var att förbättra landstingens och kommunernas möjligheter att planera, följa upp och
kvalitetssäkra den hälso- och sjukvårdsverksamhet som landstinget
eller kommunen har ett huvudmannaansvar för. Förutom att följa
upp den hälso- och sjukvård som ges medförde förslaget nya möjligheter att genom aktiv hälsostyrning och liknande metoder kunna
arbeta förebyggande och tillgodose behovet för individer som har
många och ofta komplexa kontakter med hälso- och sjukvården.
Det förebyggande arbetet behövde enligt utredningen inte sällan
tillgång till individuppgifter i det initiala skedet och genom utredningens förslag skulle huvudmän med en stor mångfald av aktörer
få lika goda möjligheter att erbjuda rätt vård till rätt person, som
huvudmän med färre antal privata vårdgivare har i dag. Detta skulle
vidare enligt utredningen innebära ökade möjligheter för invånarna
till en jämlik vård av god kvalitet, oavsett i vilken kommun och
vilket landsting invånarna bor.3
Uppgiftsskyldighet för enskilda verksamheter inom socialtjänsten
Även inom socialtjänstområdet ansåg Utredningen om rätt information i vård och omsorg att det finns behov av att tydliggöra möjligheterna och skapa reella förutsättningar för huvudmannen att följa
upp och ta sitt ansvar för att alla medborgare får en socialtjänst av
god kvalitet. Samma möjligheter att följa upp kvaliteten av utförda
insatser borde enligt utredningen finnas oavsett om insatsen utförs
i egen regi eller av en enskild verksamhet, då förutsättningarna för

3

SOU 2014:23 del 1 s. 321 ff.
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en jämlik socialtjänst av god kvalitet i annat fall riskerar att bli beroende av organisatoriska faktorer.
Utredningen konstaterade att det yttersta ansvaret för kommunens uppgifter inom socialtjänsten inte kan överlåtas på annan och
att regelverket därför tydligt bör tillhandahålla förutsättningarna
för en ändamålsenlig uppföljning av all socialtjänst en kommun
ansvarar för. Utredningen föreslog därför att en tystnadspliktsbrytande bestämmelse skulle införas i SoL och LSS, för enskilda
verksamheter i förhållande till den kommunala myndighet som har
huvudmannaansvaret för verksamheten. En sådan enskild verksamhet skulle enligt förslaget lämna ut de personuppgifter som den
kommunala myndigheten behöver för ändamål som angavs i en av
utredningen föreslagen bestämmelse om behandling av personuppgifter, bl.a. planering, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten.4 Förslaget till uppgiftsskyldighet innebar att det inte skulle
gälla någon tystnadsplikt gentemot kommunen som huvudman avseende de uppgifter som kommunen behöver för angivna ändamål.
Remissinstansernas synpunkter
Bland de remissinstanser som yttrade sig över förslagen var bl.a.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen positiva till förslaget om uppgiftsskyldighet för privata vårdgivare, som
de ansåg öppnade en möjlighet att planera, följa upp och kvalitetssäkra offentligt finansierad hälso- och sjukvård hos huvudmannen.
Enligt SKL var förslaget helt avgörande utifrån huvudmannens ansvar och invånarnas intresse av en jämlik vård. Förslaget gav landstingen och kommunerna samma förutsättningar att ta ansvar för
hälso- och sjukvården oberoende av om verksamheten bedrivs av
landstinget eller kommunen själv eller av en privat offentligt finansierad vårdgivare. SKL anförde vidare att dagens regelverk medför
att kommuner och landsting med många privata leverantörer i sitt
offentligfinansierade system har väsentligt sämre rättsliga förutsättningar att hantera uppgifter för att förebygga ohälsa bland invånarna, planera verksamheten eller att kvalitetssäkra vårdprocesser
som går över vårdgivargränser. Förutom att det gör att dessa kom4

SOU 2014:23 s. 625 ff.
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muner och landsting har sämre möjligheter att ta sitt ansvar för
hälso- och sjukvården inom sitt område, leder det ytterst till risker
för patienterna och en mer ojämlik hälso- och sjukvård. Även flera
landsting var positiva till förslaget som de ansåg skulle underlätta
uppföljning och kvalitetssäkring avsevärt. Riksdagens ombudsmän
(JO) var positiva till förslaget om uppgiftsskyldighet inom socialtjänsten som bedömdes ge kommunerna bättre möjligheter att fullgöra huvudmannaansvaret för kvaliteten i socialtjänsten. Från kommunalt håll anfördes också att detta förslag skulle ge kommunerna i
egenskap av huvudmän möjlighet att följa upp kvaliteten i verksamheten och få en mer samlad verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring.
Några remissinstanser hade dock invändningar mot förslagen,
bl.a. ifrågasatte Datainspektionen, liksom Patientnämnderna i Västra
Götalandsregionen och Stockholm, om huvudmannen har behov av
personuppgifter för alla de ändamål som angavs (exempelvis för att
förebygga, utreda och behandla sjukdomar). Eftersom ett integritetsintrång ska avvägas mot behovet måste behovet klargöras.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) var tveksam till om ett
införande av uppgiftsskyldighet för privata utförare behövs för att
tillgodose huvudmännens ansvar för planering, uppföljning och
kvalitetssäkring. Det kunde enligt IVO ifrågasättas om det inom
ramen för dessa ändamål föreligger behov av identifierbara personuppgifter. Vissa organisationer framförde också synpunkter på att
uppgiftsskyldigheten för privata vårdgivare borde förenas med krav
på samtycke av den enskilde och att förslaget om uppgiftsskyldighet inom socialtjänsten kan innebära en alltför långtgående kontroll
från kommunens sida över hur en enskild verksamhet bedrivs.
10.2.2

Behandling av personuppgifter inom hälsooch sjukvård och socialtjänst

Inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten behandlas en
mängd personuppgifter och de ändamål för vilka personuppgifter
får behandlas regleras i lagar och förordningar.
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Personuppgiftslagen
Syftet med personuppgiftslagen (1998:204), PUL, är att skydda
människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags
information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet, 3 § PUL. Lagen gäller för sådan behandling av
personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad, och för annan
behandling om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en
strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier, 5 § PUL.
I 10 § PUL anges de allmänna förutsättningarna för att få behandla
personuppgifter. Enligt 13 § PUL är det dock som huvudregel förbjudet att behandla s.k. känsliga personuppgifter. Sådana uppgifter
är bl.a. uppgifter om hälsa. I vissa fall kan emellertid behandling av
känsliga personuppgifter vara tillåten. Känsliga personuppgifter får
behandlas för hälso- och sjukvårdsändamål, om behandlingen är
nödvändig för a) förebyggande hälso- och sjukvård, b) medicinska
diagnoser, c) vård eller behandling, eller d) administration av hälsooch sjukvård. Den som är yrkesmässigt verksam inom hälso- och
sjukvårdsområdet och har tystnadsplikt får även behandla känsliga
personuppgifter som omfattas av tystnadsplikten. Detsamma gäller
den som är underkastad en liknande tystnadsplikt och som har fått
känsliga personuppgifter från verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet, 18 § PUL. Om det i en annan lag eller i en förordning
finns bestämmelser som avviker från PUL, ska dock de bestämmelserna gälla, 2 § PUL.
Behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården
Patientdatalagen gäller för alla vårdgivare oavsett huvudmannaskap.
I lagen regleras bl.a. de ändamål för vilka personuppgifter får samlas
in och även i övrigt behandlas inom hälso- och sjukvården. Patientdatalagen innehåller enbart de särbestämmelser och förtydliganden
som det bedömts föreligga behov av. I övrigt gäller PUL, 1 kap. 4 §
patientdatalagen.
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Personuppgifter får enligt 2 kap. 4 § patientdatalagen behandlas
om det behövs för
1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. (dvs. skyldighet
att föra patientjournal) och upprätta annan dokumentation som
behövs i och för vården av patienter,
2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i
enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall,
3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning
eller annan författning,
4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i
verksamheten,
5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn
av verksamheten, eller
6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården.
Dessutom får personuppgifter som behandlas för dessa ändamål
behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.5
Bestämmelsen i patientdatalagen infördes mot bakgrund av att
18 § PUL ger tämligen vida ramar för aktörer inom hälso- och sjukvården att, utan den enskildes samtycke, behandla känsliga personuppgifter för olika syften. Det ansågs därför viktigt att det i patientdatalagen så uttömmande som möjligt framgår vilka ändamålen är
för all personuppgiftsbehandling som regleras i lagen. Syftet med
bestämmelsen är att ange en ram för när personuppgifter får samlas
in och behandlas.6
Punkterna 1 och 2 avser personuppgiftsbehandling för ändamålet
vårddokumentation. Dokumentation ingår vanligen som journalhandlingar i patientjournalen. En del personuppgifter behandlas
emellertid helt separat från den ordinära journalföringen. Sådan
dokumentation som faller vid sidan av skyldigheten att föra journal
bör enligt regeringen omfattas av ett ändamål som rör den individinriktade patientverksamheten alldeles oavsett dess formella status.
5
6

Prop. 2007/08:126 s. 60.
Prop. 2007/08:126 s. 56.
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Därför avses med dessa ändamål inte bara insamlingen och registreringen av personuppgifterna utan även senare användning av uppgifterna i den omfattning som behövs i patientvården eller patientadministrationen.7
I punkten 3 klargörs att personuppgiftsbehandling som behövs
för ändamålet utförande av annan dokumentation som direkt eller
indirekt följer av lag, förordning eller annan författning är tillåten.
Enligt punkten 4 får personuppgifter behandlas för kvalitetssäkring. Det finns som framgått ovan författningsreglerade krav att
bedriva såväl kvalitetssäkring som kvalitetsutveckling. Personuppgifter som samlats in och behandlats för ändamålet vårddokumentation behandlas ofta även för ändamålet kvalitetssäkring. Det förekommer dock personuppgiftsbehandling särskilt för kvalitetssäkringsändamål.
Av punkten 5 följer att personuppgifter får behandlas för administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten. Den individinriktade kärnverksamheten föranleder
administration och planering på ett mer övergripande plan än vid
dokumentation för individinriktad hälso- och sjukvård. Sjukvårdshuvudmännen måste exempelvis planera antalet vårdplatser, fördela
anslag och liknande inom sina geografiska ansvarsområden. Även
privata vårdgivare behöver effektiva redskap för att administrera
och planera sin verksamhet. Det kan ofta i dessa sammanhang vara
tillräckligt att använda uppgifter som bara indirekt är hänförliga till
en person, men det är likväl fråga om personuppgiftsbehandling.
Med uppföljning avses att fortlöpande och regelbundet mäta
och beskriva sina behov, verksamheter och resursåtgången angivet i
termer av t.ex. behovstäckning, produktivitet och nyckeltal. Uppföljningen tjänar till att ge en översiktlig bild av verksamhetens utveckling och tjäna som en signal för avvikelser som bör beaktas.
Med utvärdering avses analys och värdering av kvalitet, effektivitet och resultat av en verksamhet i förhållande till de mål som
bestäms för denna. Även vårdgivarens interna tillsyn av sin verksamhet omfattas av bestämmelsen. Utan möjlighet att behandla
personuppgifter från den individinriktade patientvården ter det sig
knappast möjligt att närmare granska verksamheten. Detta gäller
särskilt om tillsynen rör individuella vårdfall men även mer över7

Prop. 2007/08:126 s. 57.
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gripande granskning kan kräva tillgång till och möjligheter att behandla personuppgifter om patienter.8
I punkten 6 anges att personuppgifter får behandlas för framställning av statistik. I hälso- och sjukvården framställs statistik om
en mängd faktorer. Delvis är det fråga om verksamhetsstatistik,
som kan rymmas inom ändamålen enligt punkten 5. Landstingen
framställer emellertid även statistik som inte utan vidare kan hänföras till något annat ändamål, t.ex. då statistik tas fram för att informera befolkningen om verksamheten.9
Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Socialtjänstens hantering av personuppgifter regleras i lagen
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
(SoLPUL) och förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPULF). Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns också i 12 kap. SoL och i LSS.
SoLPUL omfattar både myndigheter och privata verksamheter som
hanterar personuppgifter inom socialtjänstens område. Med socialtjänst avses i lagen bl.a. verksamhet enligt SoL och LSS. Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring
och administration av sådan verksamhet, 1 och 2 §§ SoLPUL. I den
del annat inte följer av lagen eller av föreskrifter meddelade med
stöd av lagen gäller PUL, 4 § SoLPUL.
SoLPUL infördes mot bakgrund av att mångfalden av uppgifter
och det behov som finns inom socialtjänstens område av att hantera
känsliga uppgifter av detta slag enligt regeringen medförde behov av
en särskild författningsreglering. Eftersom en sådan behandling får
ske oavsett den enskildes inställning var det av vikt att författningen
garanterade ett för detta område specialanpassat integritetsskydd
för den enskilde.10
Enligt 6 § SoLPUL får personuppgifter behandlas bara om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten
ska kunna utföras. Personuppgifter får även behandlas för uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning. Vilka personuppgif8

Prop. 2007/08:126 s. 58 f.
Prop. 2007/08:126 s. 59.
10
Prop. 2000/01:80 s. 132.
9
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ter som får behandlas anges i 7 § SoLPUL, och avser bl.a. person- och
samordningsnummer och känsliga personuppgifter enligt 13 § PUL.
Lagen innehåller alltså inte, till skillnad från vad som gäller enligt patientdatalagen, någon närmare reglering av för vilka ändamål
personuppgifter får behandlas. Skälet till detta var enligt förarbetena att det skulle bli ohanterligt att ange ändamålen direkt i lagen.
Regeringen bedömde därför att det var tillräckligt att det föreskrevs i
lagen att personuppgifter får behandlas bara om behandling är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras
och att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer därutöver har rätt att meddela föreskrifter om de begränsningar som är
nödvändiga i detta hänseende. En sådan lösning ansågs mer flexibel
och ställer inte hinder i vägen eller försvårar en förändrad verksamhet.11
Ändamålen för behandling av personuppgifter regleras i SoLPULF.
Förutsättningarna för att behandla personuppgifter skiljer sig emellertid åt för kommunala myndigheter och privat verksamhet. En kommunal myndighet får behandla personuppgifter för handläggning av
en mängd angivna ärenden och utredningar, 12 § 1–9 SoLPULF
samt för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och
administration av verksamheten, 12 § 10 SoLPULF. I privat verksamhet får emellertid personuppgifter behandlas endast för dokumentation av sådan vård, behandling eller omsorg av enskilda som
ges inom verksamheten, samt för administration av verksamheten,
18 § SoLPULF.
Dataskyddsförordningen
Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Förordningen ska tillämpas från den 25 maj
2018 och ersätter nationella regler, som t.ex. PUL.
Ett flertal utredningar har tillsatts för att se över frågor relaterade
till förordningen, varav följande som berör välfärdsområdet kan
11

Prop. 2000/01:80 s. 142 f.
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nämnas. Utredningen om dataskyddsförordningen (Ju 2016:04) ska
bl.a. föreslå de anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell nivå som förordningen ger anledning till.
Syftet är att säkerställa att det finns en ändamålsenlig och välbalanserad kompletterande nationell reglering om personuppgiftsbehandling på plats när förordningen börjar tillämpas (dir. 2016:15). Vidare ska Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05) analysera vilka
konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets verksamhetsområde
samt föreslå behövliga och lämpliga anpassningar av författningar
inom verksamhetsområdet till följd av den nya förordningen (dir.
2016:52). Såväl patientdatalagen som SoLPUL omfattas av utredningens uppdrag.
10.2.3

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet bör införas

Utredningens förslag: En tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet ska införas i patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Uppgiftsskyldigheten i patientsäkerhetslagen ska gälla privata
vårdgivare i förhållande till det landsting eller den kommun
(huvudman) som enligt hälso- och sjukvårdslagen har ansvaret
för att erbjuda den aktuella hälso- och sjukvården. En sådan privat
vårdgivare ska lämna ut de personuppgifter som huvudmannen
behöver för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, för
administration, planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, eller för att framställa statistik.
Uppgiftsskyldigheten i socialtjänstlagen och lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade ska gälla enskilda verksamheter i förhållande till den nämnd som har huvudmannaansvaret för verksamheten. Den som bedriver sådan verksamhet
ska lämna ut de personuppgifter som nämnden behöver för
kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering av
verksamheten.
I likhet med Utredningen om rätt information i vård och omsorg
anser utredningen att kommuner och landsting bör ha de förutsättningar som behövs för att fullgöra sitt ansvar för sådan hälso- och

194

Page 775 of 899

SOU 2017:38

Förbättrade förutsättningar att säkerställa grundläggande kvalitet i välfärden

sjukvård och socialtjänst som de är huvudmän för. En skyldighet
för privata utförare att lämna ut vissa personuppgifter till den
huvudman som har ansvaret för och finansierar verksamheten, gör
det möjligt att på ett effektivt och säkert sätt följa upp den vård
och omsorg som erbjuds. Det finns därför i och för sig skäl att införa en tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för sådana uppgifter som den offentliga huvudman som finansierar verksamheten
behöver för att bl.a. följa upp och kvalitetssäkra hälso- och sjukvårdsverksamheten respektive omsorgsverksamheten. En sådan
bestämmelse bör dock införas endast om skälen för detta är starkare än det integritetsintrång utlämnandet innebär för den enskilde.
Från flera landsting och SKL framhölls redan vid införandet av
uppgiftsskyldighet i lagen om läkarvårdsersättning att avidentifierade uppgifter inte är tillräckligt för en meningsfull uppföljning.
Regeringen framhöll i det sammanhanget att det var angeläget att
landstingen fick de uppföljningsredskap de ansåg sig behöva för att
följa upp den vård de finansierar. Även för att möjliggöra uppföljning av hela vårdkedjor, med avseende på kvalitet, effektivitet och
resultat, behövdes enligt regeringen identifierbara patientuppgifter.12
Enligt SKL var vidare det förslag som Utredningen om rätt information i vård och omsorg lämnade i denna del helt avgörande utifrån huvudmannens ansvar och invånarnas intresse av en jämlik
vård. Även i omsorgsverksamhet finns behov av att följa upp kvaliteten i verksamheten och få en mer samlad verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring. I fråga om skyddet för den enskildes integritet ska också framhållas att personal i landstingen och kommunerna omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen respektive socialtjänstsekretessen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.
De offentliga huvudmännen hanterar också redan i dag en stor
mängd känslig information, bl.a. om patienter inom den offentligt
drivna hälso- och sjukvården och om enskilda inom socialtjänsten.
Utredningen anser mot denna bakgrund att en tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet ska införas i patientsäkerhetslagen,
SoL och LSS för sådana personuppgifter som den offentliga huvudmannen behöver för att bl.a. följa upp och kvalitetssäkra den hälsooch sjukvård och omsorgsverksamhet som kommunen eller landstinget har huvudmannaansvar för.
12

Prop. 2008/09:64 s. 58 ff.
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Utredningen om rätt information i vård och omsorg föreslog att
uppgiftsskyldigheten hos privata vårdgivare skulle omfatta sådana
uppgifter som den offentliga huvudmannen behöver för de ändamål
som angavs i en av utredningen föreslagen ny bestämmelse, vilken i
huvudsak motsvarar bestämmelsen i 2 kap. 4 § patientdatalagen.
Från vissa remissinstanser, bl.a. Datainspektionen, ifrågasattes
emellertid om huvudmannen har behov av personuppgifter för samtliga dessa ändamål.
Förslaget om uppgiftsskyldighet hos privata vårdgivare syftar
till att förbättra kommuners och landstings möjligheter att bl.a.
planera, följa upp och kvalitetssäkra den hälso- och sjukvård som
kommunen eller landstinget har huvudmannaansvar för. Enligt
utredningens mening är det mot den bakgrunden tillräckligt att
uppgiftsskyldigheten gäller sådana uppgifter som den offentliga
huvudmannen behöver för vissa av de ändamål som anges i patientdatalagen. De ändamål som bör omfattas av uppgiftsskyldigheten är
uppgifter som huvudmannen behöver för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, för administration, planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten,
eller för att framställa statistik om hälso- och sjukvården (dvs. de
ändamål som anges i 2 kap. 4 § 4–6 patientdatalagen). I dessa bestämmelser anges dock även att personuppgifter får behandlas för
tillsyn i den egna verksamheten. Enligt utredningens mening har
emellertid huvudmannen inte tillsynsansvar över verksamhet som
bedrivs av privata utförare, då tillsynsansvaret ligger på tillsynsmyndigheten. Även inom socialtjänsten syftar förslaget till att förbättra huvudmannens förutsättningar för bl.a. kvalitetssäkring och
uppföljning. De ändamål som omfattas av uppgiftsskyldigheten bör
därför utgöras av uppgifter som huvudmannen behöver för kvalitetssäkring, administration, uppföljning och utvärdering av verksamheten (dvs. de ändamål som anges i 12 § 10 SoLPULF, med undantag för tillsyn av verksamhet).
Skyldigheten föreslås i SoL och LSS gälla den som yrkesmässigt
bedriver enskild verksamhet. Det kan diskuteras om skyldigheten
lagtekniskt borde riktas mot vårdgivaren som sådan också i patientsäkerhetslagen. Nuvarande bestämmelser om uppgiftsskyldighet i
denna lag är dock riktade till hälso- och sjukvårdspersonalen. För
att inte införa ytterligare en kategori i lagen bör förslaget till uppgiftsskyldighet för privata vårdgivare regleras på motsvarande sätt.
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Bestämmelserna innebär inte att huvudmannen har generell tillgång till den privata utförarens register, utan endast att sådana uppgifter som behövs i vissa angivna syften ska lämnas ut. Detta överensstämmer med vad som gäller vid annan uppgiftsskyldighet.13
Enligt OSL kan en myndighets beslut att inte lämna ut en uppgift till en annan myndighet överklagas, 6 kap. 7 § OSL. Rätten att
överklaga ett sådant beslut anses föreligga oavsett vilka omständigheter som anförts som skäl för beslutet. Bestämmelsen bör exempelvis kunna användas när en tvist mellan myndigheter har sin grund i
olika uppfattning om huruvida uppgiftsskyldighet föreligger enligt
någon lag eller förordning.14 Bestämmelserna i OSL är inte tillämpliga på privata utförare. Någon möjlighet för en myndighet att överklaga en privat utförares bedömning i fråga om uppgiftsskyldighet
finns inte.
Den uppgiftsskyldighet som regleras i aktuella lagar i dag är
uppbyggd på så sätt att det endast föreskrivs att uppgiftsskyldighet
gäller för uppgifter som behövs i viss verksamhet. Av 6 kap. 15 §
patientsäkerhetslagen följer exempelvis att hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att lämna ut sådana uppgifter som behövs i
verksamhet för personskydd som i ett enskilt fall begärs av Säkerhetspolisen, som Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och
medicinska frågor behöver för sin verksamhet, som behövs för
prövning av ett ärende om att avskilja en studerande från högskoleutbildning eller polisprogrammet, eller som behövs för prövning av
någons lämplighet att ha körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211). Även i SoL finns bestämmelser där uppgiftsskyldighet regleras på motsvarande sätt.15
En uppgiftsskyldighet i enlighet med utredningens förslag medför att uppgifter ska lämnas ut under vissa angivna förutsättningar.
Detta bör enligt utredningens mening vara tillräckligt för att säkerställa att huvudmannen får nödvändiga uppgifter. Om det vid en
senare översyn av regleringen skulle framkomma att det finns behov
av en möjlighet att kunna överklaga beslut avseende uppgiftsskyldigheten, får denna fråga övervägas på nytt.
13
Prop. 1981/82:186 s. 13 ff. och 65 ff., prop. 1987/88:41 s. 32, prop. 1988/89:134 s. 27 och
prop. 2005/06:54 s. 10 ff.
14
Prop. 1981/82:186 s. 60.
15
Se exv. 12 kap. 10 § tredje stycket 2 SoL.
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Det är nödvändigt att huvudmännen tydliggör vilka uppgifter
som behövs med hänsyn till de olika ändamål som gör sig gällande.
Som vid all personuppgiftsbehandling gäller att inte fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet får
behandlas. Landsting och kommuner måste också bedöma för vilka
ändamål personuppgifter över huvud taget behöver samlas in, eller
om det räcker med uppgifter som åtminstone inte direkt kan hänföras till enskilda individer. Utgångspunkten bör alltså vara att de
uppgifter som lämnas är avidentifierade. Samma överväganden som
görs vad gäller uppföljning, planering och kvalitetssäkring av den
verksamhet som huvudmannen själv driver ska göras även i förhållande till de uppgifter som hämtas in från privata utförare.
Det bör också tydliggöras att den föreslagna uppgiftsskyldigheten endast gäller uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden. Bestämmelsen medför därmed ingen ökad
möjlighet för en huvudman att, jämfört med vad som gäller i dag,
inhämta andra uppgifter som rör de privata utförarnas verksamhet.
Inte heller omfattas den andel privata utförare som inte står under
offentlig finansiering av utredningens förslag. Det är således de
verksamheter som bedrivs med ett landsting eller en kommun som
huvudman, dvs. som finansiär, som omfattas av förslaget.

10.3

Tillsynsmyndigheternas befogenheter

Utredningens förslag: Kravet på frekvenstillsyn i socialtjänstförordningen och förordningen om stöd och service till funktionshindrade ska avskaffas. Kommuner och landsting ska vara
skyldiga att anmäla väsentliga ändringar eller flytt av befintlig
kommunal verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, liksom om verksamheten läggs ned, till Inspektionen för vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorg ska kunna förelägga en vårdgivare vid vite att anmäla en ny verksamhet, väsentliga förändringar eller flytt av verksamhet samt om verksamheten läggs ned.
Nuvarande straffbestämmelse om möjlighet att utdöma böter
avskaffas.
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Utredningens bedömning: Statens skolinspektions tillsyn ses
över i särskild ordning. Utredningen avstår därför från att föreslå några åtgärder vad gäller myndighetens tillsyn.
Som utredningen beskrivit ovan (se avsnitt 5.4) bedriver kommuner, Statens skolinspektion (Skolinspektionen) och Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) olika former av tillsyn för att kontrollera att verksamheterna uppfyller de krav som följer av tillämpliga
lagar och föreskrifter. I det följande berör utredningen om den
rättsliga regleringen av tillsynen innebär hinder i något avseende för
att bedriva en effektiv tillsyn.
Skolinspektionens tillsyn
Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av bl.a. förskola,
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Kommuner utövar tillsyn över de enskilda huvudmän de
godkänt, exempelvis fristående förskolor, medan Skolinspektionen
utövar tillsyn över fristående skolor.16
Med tillsyn avses enligt skollagen en självständig granskning
som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas
uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att
den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen, 26 kap. 2 § skollagen.
Genom statistik och krav på tillstånd har Skolinspektionen tillgång till information om vilka tillsynsobjekt som finns. Skolinspektionen har enligt 26 kap. 6 och 7 §§ skollagen rätt att på plats granska
sådan verksamhet som står under dess tillsyn och i den omfattning
det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler
och andra utrymmen som används i verksamheten. Den som står
under tillsyn är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna
16

Därutöver utövar flera andra myndigheter tillsyn över skolväsendet i olika avseenden. IVO
utövar exempelvis tillsyn över elevhemsboende vid Rh-anpassad utbildning, specialskolan
och viss utbildning för elever med utvecklingsstörning som bedrivs enligt avtal med staten,
26 kap. 5 § skollagen.
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upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som
behövs för tillsynen.
Tillsynsmyndigheten har tillgång till ett antal sanktionsmöjligheter. Myndigheten kan förelägga huvudmannen att vidta rättelser.
Sådana förelägganden kan förenas med vite. Myndigheten kan vidare, om ett föreläggande inte har följts och missförhållandet är allvarligt, bl.a. återkalla ett godkännande eller ett beslut om rätt till
bidrag som myndigheten har meddelat, 26 kap. 13 § skollagen.
Vad gäller inriktningen på tillsynen har det förekommit kritik
mot att tillsynen har en allt för juridisk inriktning. Statskontoret
konstaterar att en inriktning mot mer tillitsbaserad styrning skulle
tala för en mer begränsad kontroll av regelefterlevnad. Samtidigt
finns en efterfrågan att Skolinspektionen ska granska att huvudmännen lever upp till skollagens krav.17 Regeringen har tillsatt en
särskild utredare för att göra en bred översyn av ansvarsfördelningen
och organiseringen av de statliga myndigheterna på skolområdet.18
Ett av uppdragen är att analysera och föreslå hur den statliga tillsynen av skolväsendet kan förbättras och organiseras så att nyttan
för huvudmän, skolor och förskolor ökar. Eftersom Skolinspektionens tillsyn ska ses över i särskild ordning berör utredningen inte
denna närmare.
IVO:s tillsyn
IVO ansvarar för tillsyn över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, 13 kap. 1 § SoL, 25 § LSS och 7 kap. 1 § patientsäkerhetslagen. Tillsynen innebär en granskning av att verksamheten uppfyller de krav och mål som formulerats i lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
IVO ska inom ramen för tillsynen lämna råd och ge vägledning,
13 kap. 3 § SoL, 26 a § LSS och 7 kap. 4 § patientsäkerhetslagen.
Syftet med IVO:s tillsyn utvecklas i myndighetens instruktion. Där
anges att syftet är att granska att befolkningen får vård och omsorg
som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och
andra föreskrifter, 2 § förordningen (2013:176) med instruktion för
Inspektionen för vård och omsorg.
17
18

Statskontoret, Myndighetsanalys av Statens Skolinspektion, 2017:3, s. 8.
Dir. 2017:37.
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Den som står under tillsyn är skyldig att på IVO:s begäran lämna
över handlingar, prover och annat material som rör verksamheten
samt lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen
behöver för sin tillsyn, 13 kap. 5 § SoL, 26 c § LSS och 7 kap. 20 §
patientsäkerhetslagen.
IVO kan under vissa förutsättningar återkalla tillstånd för verksamheten eller, om verksamheten inte är tillståndspliktig, förbjuda
fortsatt verksamhet, 13 kap. 9 § SoL, 26 g § LSS och 7 kap. 26 och
27 §§ patientsäkerhetslagen. IVO kan ytterst besluta att förbjuda
en verksamhet. Enligt patientsäkerhetslagen gäller detta vid missförhållanden som utgör en fara för patientsäkerheten eller är av allvarligt slag eller om det är påtaglig fara för patienters liv, hälsa eller
personliga säkerhet. För SoL och LSS finns även möjlighet att förbjuda verksamhet vid missförhållanden som har betydelse för enskildas möjlighet att kunna få de insatser de har rätt till.
Kravet på frekvenstillsyn bör avskaffas
Enligt utredningens mening är det centralt att det finns förutsättningar för att IVO ska kunna bedriva en väl fungerande tillsyn. Vad
gäller hälso- och sjukvård ska tillsynen främst inriktas på att vårdgivaren fullgör sin skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, 7 kap. 3 § patientsäkerhetslagen. Det systematiska
patientsäkerhetsarbetet innebär bl.a. att vårdgivaren ska utreda
händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra
en vårdskada. Som en del av tillsynen ska IVO pröva klagomål mot
hälso- och sjukvården och dess personal enligt bestämmelserna i
patientsäkerhetslagen, 1 § förordningen med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg.
För en del verksamhet är det reglerat hur ofta tillsyn måste ske.
Det gäller för hem för vård eller boende (HVB) och stödboenden
som tar emot barn eller unga, 3 kap. 19 § socialtjänstförordningen
(2001:937), och viss verksamhet enligt LSS, 11 § förordningen
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I dessa
fall ska IVO göra minst en inspektion per år.
Statskontoret konstaterar i en rapport att myndighetens tillsyn
ännu inte i någon större utsträckning baseras på riskanalyser, vilket
är något som enligt regeringen krävs för att tillsynen ska bli effektivare. En viktig orsak är att IVO vid tiden för Statskontorets rapport
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lade 70 procent av sina resurser på verksamhet som till stor del är
författningsstyrd. I denna verksamhet ställs relativt detaljerade krav
som innebär att myndigheten varken kan eller ska utgå från strategiska riskanalyser. För att målet om en effektiv tillsyn ska kunna
nås krävs enligt Statskontoret att utrymmet för riskbaserad tillsyn
ökar. Statskontoret bedömer att det inte räcker med effektiviseringar från IVO:s sida för att skapa tillräckligt utrymme för riskbaserad tillsyn, utan att det även krävs författningsändringar för
klagomålshanteringen och frekvenstillsynen.19 Sedan Statskontorets
rapport har IVO fått förstärkta resurser för riskbaserad tillsyn och
kravet på frekvenstillsyn har minskat från två gånger per år till en
gång per år.
En annan kritik som framfördes från Statskontoret var att klagomålshanteringen tog mycket resurser i anspråk. Statskontoret föreslog bl.a. att IVO skulle förändra handläggningsrutinerna för klagomål i syfte att effektivisera klagomålshanteringen. IVO har sedan
rapporten lämnades bl.a. genomfört en genomlysning av ärendeprocesserna, utvecklat en mer effektiv handläggning och inrättat en
upplysningstjänst som ska stödja enskilda som vill få sina klagomål
prövade av IVO i syfte att effektivisera klagomålshanteringen.20
Klagomålsutredningen har därtill föreslagit vissa åtgärder för att
förändra systemet med klagomål i sitt betänkande Fråga Patienten
– Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102). Under
2015 uppgick kostnaderna för klagomålshanteringen till cirka hälften
av IVO:s förvaltningsanslag, 300 miljoner kronor.21
Utredningen delar Statskontorets uppfattning att IVO:s utrymme för riskbaserad tillsyn bör öka, för att nå en mer effektiv
tillsyn. Den minskning som skett är enligt utredningen ett bra steg
på vägen, men enligt utredningens mening bör tillsynen vara riskoch väsentlighetsbaserad, vilket är svårt att förena med en reglering
av att verksamheter måste tillsynas årligen. Utredningen föreslår
därför att kraven i 3 kap. 19 § socialtjänstförordningen och 11 §
förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphävs. Därmed avskaffas kravet på frekvenstillsyn helt. Även fortsatt
bör dock insatser för barn och unga vara prioriterat i tillsynen. Till19

Statskontoret, Inrättandet av inspektionen för vård och omsorg, 2015:8, s. 100.
Prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, s. 37.
21
Prop. 2016/17:1, Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, s. 37.
20
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synen bör emellertid ske utifrån en riskanalys. Vissa hem och stödboenden kan behöva inspekteras flera gånger per år, medan välfungerande verksamheter inte behöver inspekteras med samma
frekvens. Vad gäller klagomålshanteringen finns enligt utredningen
problem med att denna tar mycket resurser i anspråk. Denna fråga
hanteras dock i särskild ordning varför utredningen avstår från att
lämna förslag i denna del.
Förbättrade möjligheter för ett uppdaterat omsorgsregister
En förutsättning för att tillsynen ska fungera är att det finns aktuella och uppdaterade register över vårdgivare och omsorgsgivare.
Det krävs tillstånd enligt 7 kap. 1 § SoL för att bl.a. bedriva stödboende eller HVB. Vad gäller LSS krävs tillstånd för enskilda som
ska utföra verksamhet, 23 § LSS. Verksamhet som bedrivs av kommun eller landsting ska anmälas till IVO innan den påbörjas, 26 §
tredje stycket LSS. IVO får förelägga den kommun eller det landsting som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet att fullgöra
denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite,
13 kap. 8 § SoL och 26 f § LSS.
IVO konstaterar i en skrivelse till regeringen (se avsnitt 7.3.4)
att nuvarande reglering ger IVO rätt att förelägga den kommun
som inte anmält ny verksamhet enligt SoL och LSS. Något krav på
att anmäla förändringar i verksamheten finns dock inte. Denna
brist har blivit särskilt påtaglig i och med mottagandet av det stora
antalet asylsökande ensamkommande barn och det akuta behovet
av fler HVB-platser.
Enligt utredningens mening är det inte tillfredställande att det
inte finns någon skyldighet att anmäla förändringar i verksamheten.
På grund av samhällsförändringar kan verksamhet som startats med
en viss inriktning få en helt annan inriktning. För att meningsfull
tillsyn och uppföljning ska ske är det viktigt att IVO har tillgång
till aktuella uppgifter som återspeglar nuvarande förhållanden.
Utredningen anser därför att det bör införas nya bestämmelser om
att även kommunala väsentliga ändringar eller flytt av verksamheten
enligt SoL och LSS, liksom om verksamheten läggs ned, ska anmälas
till IVO.
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Förbättrade möjligheter för ett fungerande vårdgivarregister
Hälso- och sjukvårdsverksamhet som omfattas av IVO:s tillsyn
enligt patientsäkerhetslagen ska anmälas till IVO senast en månad
innan verksamheten påbörjas. Även vissa förändringar eller flytt av
verksamheten ska anmälas, liksom om verksamheten läggs ned,
2 kap. 1 och 2 §§ patientsäkerhetslagen. Den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet låter bli att anmäla detta kan dömas till böter, 10 kap.
1 § patientsäkerhetslagen.
IVO konstaterar i ovan nämnda skrivelse att om en vårdgivare
underlåter att anmäla ny verksamhet eller förändringar av verksamhet är detta något som kan polisanmälas. Straffvärdet är dock lågt
vilket enligt IVO påverkar prioriteringsgraden hos de brottsutredande myndigheterna. Sannolikt påverkas prioriteringsgraden även
av Polismyndighetens resurser. Enligt uppgift från IVO gjordes
inga polisanmälningar vad gäller Vårdgivarregistret under 2016.
Däremot gjordes ett antal mot bolag som bedrivit HVB eller stödboende utan att ha tillstånd för verksamheten. Av de 34 polisanmälningar som IVO gjorde under 2016 lades samtliga ned. Det
faktum att verksamheten är polisanmäld innebär inte heller att den
enskilde förhindras att bedriva verksamheten.
Enligt utredningens mening är det inte godtagbart att verksamhet inte anmäls. Det behövs verkningsfulla sanktioner för att se till
att så sker. Nuvarande lagstiftning bygger på att beteendet är kriminaliserat, till skillnad från vad som gäller enligt SoL och LSS. Något
tydligt skäl till varför regeringen föreslog att kriminalisera utebliven
anmälan finns inte förarbetena.22 Generellt finns en kriminalpolitisk strävan att undvika att kriminalisera beteenden om det inte är
absolut nödvändigt. Enligt utredningens mening är detta ett exempel
på ett område där administrativa sanktioner i form av viten sannolikt
har större effekt att nå resultatet än ett straffrättsligt regelverk.
Utredningen föreslår därför att IVO ska ges rätt att förelägga vårdgivare vid vite att anmäla verksamheter enligt patientsäkerhetslagen. Nuvarande möjlighet att besluta om böter ska avskaffas.

22

Prop. 1995/96:176 s. 100.
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Förutsättningarna att följa insatser
inom socialtjänsten behöver förbättras

Utredningens förslag: Myndigheten för vård och omsorgsanalys
bör, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting,
Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer, ges i uppdrag att
göra en kartläggning av behov av data inom socialtjänsten, samt
vilka brister som enkelt kan åtgärdas genom ändrad statistikinsamling, förtydliganden och mer samverkan.
Som beskrivs i avsnitten 6.3 och 7.3.3 varierar tillgång till tillförlitlig data om insatser och resultat av insatserna mellan de olika välfärdsområdena. Det område som framför allt uppvisar dålig tillgång
på data är socialtjänsten. Myndigheten för vård och omsorgsanalys
(Vårdanalys) har t.ex. konstaterat att det saknas data för att kunna
jämföra omotiverade skillnader i socialtjänsten. Bristen på data
varierar dock mellan äldreomsorg, insatser enligt LSS och SoL för
funktionshindrade, samt individ- och familjeomsorgen. I flertalet
fall finns uppgifter om insatsernas utformning och uppföljning av
insatserna på lokal nivå eller på enhetsnivå, men det saknas förutsättningar att aggregera information och i många fall är data inte
strukturerad så att den kan utgöra grund för uppföljning.
Vårdanalys pekar särskilt på att det saknas data för insatser enligt LSS, stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning och
hemlöshet och menar att förutsättningarna för att t.ex. kunna analysera omotiverade skillnader inom socialtjänsten för dessa områden är
näst intill obefintliga.23
Anledningarna till detta är flera. Dels finns känslig information
som inte enkelt kan sammanställas med hänsyn till den enskildes
integritet. Dels finns otillräckligt stöd för att strukturera dokumentation. En anledning till att bristen på data är särskilt svårt för
verksamhet enligt LSS är dock att information om utförandet av
insatserna endast dokumenteras av utförare och inte centralt av
kommunen. Assistans, som ingår som en insats enligt LSS, är dessutom en insats som i mindre utsträckning upphandlas och därför
23

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Omotiverade skillnader i socialtjänsten
– en förstudie, PM 2016:02, s. 21.
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kan förutsättningarna för att ställa krav på dokumentation och särskilt systemstöd vara sämre än för andra insatser. Däremot ställs
krav på t.ex. dokumentation av insatserna och kvalitetsledningssystem inom ramen för tillstånd för assistansanordnare. Arbete med
att utveckla förutsättningarna för att få bättre underlag för uppföljning av insatser inom socialtjänsten har pågått under lång tid,
bl.a. genom de strukturerade bedömningsstöden (se avsnitt 6.3)
och inom ramen för det pågående arbetet med evidensbaserad
praktik inom socialtjänsten. De brister som Vårdanalys pekar ut är
dock så pass omfattande, särskilt inom barn- och ungdomsvården
och LSS, att det krävs ytterligare åtgärder för att förbättra uppföljningsmöjligheterna.
Enligt utredningens bedömning bör det finnas förutsättningar
att förbättra tillgången på data utan att det medför alltför omfattande administrativa krav på verksamheterna. I många fall är det inte
frågan om att informationen saknas, utan att det saknas stöd för att
samla in och strukturera information så att den blir användbar för
uppföljning och utvärdering.24
Utredningen anser att Vårdanalys bör få i uppdrag att göra en
mer omfattande kartläggning av behov av data, samt vilka brister
som enkelt kan åtgärdas genom ändrad statistikinsamling, förtydliganden och mer samverkan. Myndigheten har sedan tidigare gjort
översiktliga kartläggningar av området och bör därför ha goda förutsättningar att fördjupa kartläggningen för att ge ett gott underlag
för fortsatt arbete. Vårdanalys bör då bedöma om det finns förutsättningar för att få fram bättre statistik genom samkörning av data
mellan myndigheterna. I detta sammanhang bör E-hälsomyndighetens pågående arbete med en informationsmodell beaktas. Uppdraget bör ske i samverkan med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) och andra berörda aktörer som brukarorganisationer och branschorganisationer. Vårdanalys bör särskilt analysera om det finns behov av ändringar av regleringen av dokumentationskrav på området.

24

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Omotiverade skillnader i socialtjänsten
– en förstudie, PM 2016:02, s. 22 och s. 35 f.
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10.5

Bättre förutsättningar att följa offentliga medel

10.5.1

Behov av definitioner av vad som utgör enheter
inom vård och omsorg

Utredningens förslag: E-hälsomyndigheten ges i uppdrag att ta
fram definitioner av vad som utgör enheter inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Uppdraget bör ske i samråd med
Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen, Statistiska
centralbyrån, Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda aktörer.
Utredningens bedömning: Förutsättningarna för redovisning
på enhetsnivå bör utredas vidare när enhetsdefinitioner har
tagits fram. Det bör även övervägas om det är möjligt och lämpligt att en sådan redovisning även omfattar de särskilda utbildningsformerna som inte omfattas av förslagen i Skolkostnadsutredningens betänkande.

Enhetsredovisning ger möjlighet att följa offentliga medel
Att skattemedel används till just det de är avsedda för är ansvarsfullt och möjliggör kvalitet i de offentligt finansierade verksamheterna, vilket är avgörande för medborgares och brukares tillit till
välfärdstjänsterna. Enligt utredningens direktiv bör utförare inom
välfärden redovisa sin ekonomi separat för respektive enhet i en
verksamhet, för att garantera öppenhet och insyn i hur offentliga
medel används. Utredningen ska dock enligt direktivet analysera
och utvärdera för- och nackdelar med att redovisa ekonomisk information för välfärdstjänster på enhetsnivå.
Utredningen har också i uppdrag att föreslå utveckling av statistik och uppföljningsmöjligheter för att följa att avsatta medel går
till avsedd verksamhet.
I utredningens tidigare betänkande bedömde utredningen att en
enhetsredovisning kan stärka förtroendet för välfärden men att
krav på sådan redovisning medför ökade administrativa kostnader.
Mot bakgrund av att det bl.a. saknas en tydlig enhetsindelning på
vård- och omsorgsområdet bedömde utredningen att de administ-
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rativa kostnaderna överväger fördelarna med krav på sådan redovisning.
Som beskrivits ovan (se avsnitt 7.1.4) ansvarar Statistiska centralbyrån (SCB) för Utförarregistret, som beskriver kommunernas
inköp av välfärdstjänster. Registret möjliggör dock inte uppföljning
av hur medel används då företagens offentliga intäkter och privata
intäkter inte särredovisas i resultaträkning och det saknas förutsättningar att följa upp i vilken utsträckning kostnader, vinster eller
skatteintäkter härrör från offentligt finansierade välfärdstjänster
respektive privat finansierade tjänster. SCB publicerar däremot
årligen information om inköp av välfärdstjänster från privata aktörer, samt vissa lönsamhetsmått och kostnader.25 Denna rapport
bidrar till ökad insyn och kan utifrån befintlig statistik utvecklas
vidare för att ge ytterligare information och insyn i sektorn. Däremot ger inte befintlig statistik den insyn som krävs för att garantera öppenhet och insyn i hur offentliga medel används. För att
möjliggöra detta skulle det krävas dels ökad insyn i hur kostnader
fördelar sig mellan offentligt finansierad och privat finansierad
verksamhet, dels ökad insyn i redovisning på enhetsnivå. Enhetsredovisning kan därmed utgöra ett viktigt redskap för att säkerställa att det går att följa att avsatta medel gått till avsedd verksamhet, eftersom verksamhetsnivån inte fångas av redovisning i juridisk
person.
Definitioner av vad som utgör enheter är en förutsättning
för enhetsredovisning
Det förhållandet att myndigheter och organisationer tillämpar olika
definitioner och avgränsningar vid insamling av uppgifter och att
det saknas enhetliga definitioner av vad som utgör enheter är ett
problem vad gäller verksamheterna inom vård- och omsorgsområdet. Eftersom det saknas en enhetlig struktur för information i de
olika systemen har inte information från olika källor kunnat överföras mellan myndigheter. E-hälsomyndigheten (EHM), IVO,
Socialstyrelsen och SCB har som ovan redogjorts för ingått en
överenskommelse om att samverka för att utveckla en informa25
Informationen publiceras i rapporten Finansiärer och utförare inom vården, skolan och
omsorgen.
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tionsmodell. Syftet med samordningsarbetet är att identifiera vilken
information om verksamheter och utförare m.m. som berörda
myndigheter och andra aktörer har behov av att utbyta med varandra, och att standardisera denna information. En informationsmodell har tagits fram (GIMVO), som syftar till att strukturera
den information som är nödvändig eller värdefull att utbyta på ett
enhetligt sätt. Arbetet med denna informationsmodell syftar alltså
till att säkra att viss grundläggande information om verksamheter
kan utbytas mellan t.ex. myndigheter och vissa andra aktörer. Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att vidareutveckla och kvalitetssäkra den nationella informationsstrukturen (NI). Syftet med NI är
att identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom
vård och omsorg och förbättra hanteringen av information genom
att skapa en gemensam struktur för den information som behöver
hanteras kring en individanpassad process inom ramen för hälsooch sjukvård och/eller socialtjänst. NI är inte ett it-stöd, men
syftet är att den ska kunna användas vid kravställning av it-stöd. NI
ger dock inte förutsättningar för att utbyta information på motsvarande vis som GIMVO, utan de avser att hantera olika behov.
För att information ska kunna hänföras till en utförande enhet
krävs att begreppet enhet definieras och att detta används på ett
enhetligt sätt av myndigheterna och organisationerna. Det är därför
viktigt att det arbete som drivs under ledning av EHM fortskrider
och utvecklas. EHM bör därtill särskilt ges i uppdrag att ta fram
definitioner av begreppet enhet på respektive område. Syftet med
uppdraget är främst att ta fram definitioner som kan utgöra utgångspunkt för en eventuell framtida enhetsredovisning. Arbetet bör
göras i samråd med IVO, Socialstyrelsen, SCB, SKL och andra berörda aktörer. I detta arbete bör också övervägas vilken myndighet
som är lämpad att fortsatt förvalta enhetsdefinitionerna.
Förutsättningarna för enhetsredovisning bör utredas vidare
När definitioner av vad som utgör enheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tagits fram, kan frågan om enhetsredovisning utredas vidare. Som utredningen berört ovan gjorde
utredningen i sitt tidigare betänkande bedömningen att de administrativa nackdelarna övervägde fördelarna vad gällde enhetsredo-
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visning. När enhetsdefinitioner är på plats bör de administrativa
kostnaderna bli betydligt lägre genom att det blir tydligt på vilken
nivå redovisning ska ske. En enhetsredovisning kan leda till ökad
transparens och ge ökade möjligheter att följa hur offentliga medel
används i verksamheten. Fördelarna med en enhetsredovisning överväger då tydligt nackdelarna. Den närmare utformningen behöver
dock utredas. I ett sådant utredningsarbete bör beaktas förutsättningarna för att dels följa intäkter och kostnader kopplade till respektive enhet, dels följa kostnader som uppstår i den del av verksamheten som är offentligt finansierad. Förutom resultaträkning för
enheten bör det analyseras om det är möjligt att redovisa relevanta
nyckeltal såsom t.ex. andel av kostnaderna som härrör från offentligt finansierad verksamhet. Erfarenheter av ett eventuellt system
för enhetsredovisning på skolans område (se ovan avsnitt 7.3.1) bör
vidare beaktas26, liksom behovet av kvalitetssäkring, genom exempelvis krav på revisorsgranskning av en sådan redovisning. I detta
sammanhang kan övervägas om det är möjligt och lämpligt att en
sådan redovisning även omfattar förskolan och de särskilda utbildningsformerna, såsom kommunal vuxenutbildning, som inte omfattas av förslag till enhetsredovisning enligt Skolkostnadsutredningens betänkande.
Register över förskola
För förskolan finns redan uppgifter om verksamheter på enhetsnivå, se avsnitt 7.1.1. Det kan dock tänkas behövas kompletterande
information om verksamheterna för att det ska kunna vara möjligt
att införa en enhetsredovisning. Uppgifterna behöver också vara heltäckande.27 I en kommande utredning behöver därför även analyseras
om det finns behov av att utveckla nuvarande undersökning för att
säkerställa att det finns tillräckligt med uppgifter för att utgöra ett
underlag för enhetsredovisning.

26
Skolkostnadsutredningen föreslog i sitt betänkande SOU 2016:66 bl.a. att krav på jämförbar ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå ska införas för såväl kommunala som enskilda
huvudmän.
27
Enligt Skolverket uppskattas 98 procent av huvudmännen lämna in uppgifter.
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Förutsättningarna för ett enhetsbaserat
verksamhetsregister bör utredas

Utredningens bedömning: Förutsättningarna för att inrätta ett
verksamhetsregister över utförare inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten på enhetsnivå bör utredas närmare när definitioner av vad som utgör enheter tagits fram.

Behov av verksamhetsregister i hälso- och sjukvård och socialtjänst
När det gäller skolväsendet ansvarar Statens skolverk för register
över förskolan och skolan. Detta möjliggör ett samlat ansvar för
register inom skolväsendet. Vad gäller hälso- och sjukvård och
socialtjänst förs register, eller sammanställs underlag, över utförare
inom hälso- och sjukvårdverksamhet och omsorgsverksamhet hos
flera olika myndigheter och organisationer (se avsnitt 7.3.5). I många
fall innebär det ett stort arbete att på respektive myndighet upprätta sådana register eller sammanställningar. Det saknas dock ett
mer komplett register över utförare inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten på enhetsnivå. Ett sådant register bedömer utredningen är en förutsättning för enhetsredovisning. Det kan emellertid även vara en viktig utgångspunkt för gemensam statistikinsamling och uppföljning. Som beskrivs ovan har bl.a. SKL och Socialstyrelsen framfört behovet av ett verksamhetsregister inom vårdoch omsorgsområdet. Det är tydligt att det finns behov av ett samlat, komplett och aktuellt register över de utförarande enheter som
bedriver verksamhet inom dessa områden. Ett sådant register, från
vilket de olika myndigheterna och organisationerna skulle kunna
hämta grundläggande information om verksamma utförare, skulle
innebära stora vinster.
En förutsättning för ett sådant register är emellertid, som konstaterats, att det finns en samsyn kring definitioner och begrepp för
att nödvändig information ska kunna användas av olika myndigheter och andra aktörer. Utredningen anser därför att frågan om ett
enhetsbaserat verksamhetsregister bör ses över när definitioner av
enhetsbegreppet tagits fram och nödvändiga informationsmodeller
genomförts. En fördel med att ett uppdaterat och komplett register
förs av en ansvarig myndighet är naturligtvis att olika myndigheter
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och organisationer inte behöver upprätta separata register, eller
årligen upprätta förteckningar över enheter. Det finns dessutom
önskemål om att ett enhetsbaserat verksamhetsregister ska kunna
innehålla olika typer av uppgifter och kunna användas för flera olika
syften. Utredningen redogör nedan för vissa frågor som enligt utredningens bedömning är intressanta att beakta och som bör utredas
närmare vid en sådan översyn.
Vad bör ett verksamhetsregister på enhetsnivå användas till?
Syftet med ett verksamhetsregister inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst bör vara att det ska kunna användas som utgångspunkt
för ekonomisk uppföljning på enhetsnivå. Det bör vidare övervägas
om registret kan ligga till grund för bl.a. tillsyn, uppföljning och
kvalitetssäkring. Registret bör innehålla grundläggande information
om enheten såsom adresser och verksamhet, men kan även tänkas
innehålla ytterligare information om t.ex. antal platser, beviljade
tillstånd och tillståndens varaktighet.
Det kan även övervägas om privata utförare bör vara skyldiga att
redovisa vilka offentliga aktörer de har avtal med till ansvarig myndighet, liksom intäkter i form av offentliga medel till följd av dessa
avtal. En fördel med att ansvaret för sådan rapportering vilar på de
privata utförarna är att rapportering underlättas om uppgifter till
registret lämnas av en och samma aktör. Rapportering av sådana
uppgifter kan med fördel vara en förutsättning för att finnas i
registret. Om så sker kan det på sikt finnas skäl att överväga om det
utförarregister som SCB i dag för kan avvecklas för hälso- och sjukvårds- samt omsorgsområdet, eller utgå från uppgifter i verksamhetsregistret.
Vilken myndighet bör ansvara för registret?
En annan fråga är vilken myndighet som bör ansvara för ett verksamhetsregister inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. De
myndigheter som enligt utredningens mening främst är aktuella är
SCB eller IVO.
IVO för redan i dag register över utförare inom aktuella verksamhetsområden, genom bl.a. Vårdgivarregistret och Omsorgsregistret.
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Anmälan ska göras till IVO i fråga om verksamhet som bedrivs,
och – vad gäller Vårdgivarregistret – om förändringar av verksamheten och om verksamhet läggs ned. Det är också IVO som beslutar om tillstånd och som utövar tillsyn över verksamheterna.
SCB ansvarar huvudsakligen för officiell statistik och annan
statlig statistik och har stor erfarenhet av att föra register. SCB har
upparbetade rutiner för att hålla sådana register uppdaterade, liksom mångårig erfarenhet och gedigen kunskap av registerarbete.
Som ovan redogjorts för (avsnitt 7.3.7) omfattas officiell statistik
och även annan statistik som förs av myndigheter under vissa förutsättningar av statistiksekretess, vilken som huvudregel är absolut.
Det innebär att uppgifter som avser en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde
inte får lämnas ut över huvud taget.
SCB ansvarar emellertid även för uppgifter som inte omfattas av
statistiksekretessen. Ett exempel är det allmänna företagsregistret,
där uppgifter får lämnas ut på mikronivå, dvs. data om enskilda
objekt som ligger till grund för statistik. Detta register regleras
genom förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret.
Ett annat exempel är den särskilda databas för vilken SCB ansvarar enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och
tillsyn över finansmarknaderna. Denna databas ska användas i Riksbankens och Finansinspektionens tillsyns- och övervakningsverksamhet och anses därmed inte röra statistikverksamhet. Databasen
förutsätts också vara en särskild verksamhetsgren hos SCB. Därför
blir statistiksekretessen inte tillämplig. I förarbetena till denna lag
angavs att Riksbanken och Finansinspektionen enligt regeringen
borde få använda SCB för att samla in uppgifter som behövdes för
övervakning och tillsyn, men det framhölls att en utveckling i riktning mot en situation där SCB samlar in uppgifter åt ytterligare
myndigheter för deras tillsynsverksamheter inte är önskvärd. Samarbetet med Riksbanken och Finansinspektionen motiverades också
av särskilda skäl.28
Vilken myndighet som bör ansvara för registret beror naturligtvis på vad syftet med detta kommer att vara och vilka uppgifter
som ska hanteras i registret. Om syftet med registret är att det, utöver att utgöra grund för ekonomisk redovisning på enhetsnivå, ska
28

Prop. 2013/14:161 s. 44 ff.
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ligga till grund för tillsyn, uppföljning och kvalitetssäkring är det
mest naturliga alternativet enligt utredningens mening att IVO
ansvarar för detta register. IVO är dessutom sannolikt den främsta
källan till information om utförare inom hälso- och sjukvård samt
omsorg oavsett vilken myndighet som ansvarar för registret. Som
regeringen tidigare uttalat är det dessutom inte önskvärt att SCB
samlar in uppgifter åt myndigheter för deras tillsynsverksamheter.
Utredningen föreslår ovan att IVO ska få utökade möjligheter att
säkerställa registrering, vilket kan bidra till mer kompletta och aktuella uppgifter. Sammantaget talar enligt utredningen mycket för att
IVO är lämplig myndighet att ansvara för ett verksamhetsregister.
Detta kan då lämpligen ske genom en utveckling av nuvarande
register. IVO:s register är i dag allmänt tillgängliga och utgångspunkten bör enligt utredningens mening vara att registren alltjämt
bör vara offentliga.

10.6

Bättre möjligheter att följa idéburna aktörer

Utredningens förslag: Statens skolverk och Socialstyrelsen ska i
sin statistik redovisa idéburen sektor särskilt. Statistiska centralbyrån ska bistå myndigheterna i detta arbete.
Utredningens bedömning: Statistiska centralbyrån bör göra en
kvalitetssäkring av statistiken över idéburen sektor i samverkan
med berörda aktörer. På längre sikt bör övervägas om klassificeringen av organisationer som idéburna ska framgå av det allmänna företagsregistret.
För att synliggöra idéburen och ideell sektor, det som enligt SCB:s
terminologi utgör det civila samhället, i befintlig statistik behöver
förutsättningarna för att redovisa statistik uppdelat på idéburen
sektor respektive vinstsyftande företag förbättras. Redan i dag samlas organisationsnummer in för en stor del av statistiken vilket skulle
kunna möjliggöra att befintlig uppföljning och statistik kan redovisas uppdelat för idéburen sektor. Det som krävs är framför allt att
det finns en etablerad definition av idéburen sektor som kan vara
utgångspunkt för klassificering i befintlig statistik. Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg (Famna) har i en rapport till
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utredningen föreslagit en metod för att klassificera idéburen sektor
utifrån juridisk definition (se avsnitt 7.3.2). Famna föreslår att relevanta statistikförande myndigheter utgår från viss juridisk form med
uppgift om koncernmoder i sina register för att kunna presentera
statistik nedbruten på idéburna organisationer. Famna föreslår att
även andra aktörer som t.ex. SKL bör utgå från samma definition.
Utredningen delar Famnas uppfattning att ett bra sätt att fånga
idéburna aktörer i offentlig statistik är att utgå från juridisk form.
SCB klassificerar redan i dag det civila samhället utifrån juridisk
form men kompletterar även med vissa andra parametrar. SCB har
tagit fram en s.k. rampopulation för det civila samhället. Övervägningar kring vilka aktörer som ska ingå i denna kan dock kräva
komplicerade avvägningar. Utredningen delar Famnas åsikt att det
kan behövas extern kvalitetsäkring av SCB:s arbete. Enligt utredningens mening bör SCB överväga behovet av att knyta extern
forskningskompetens till sig på ett sätt som är förenligt med sekretesslagstiftningen för att försäkra sig om kvaliteten i arbetet.
Det är enligt utredningens mening viktigt att synliggöra de idéburna organisationernas bidrag till välfärden och därför måste de
också lyftas fram i den offentliga statistiken. Enligt utredningens
mening bör därför Socialstyrelsen och Skolverket särskilt redovisa
de idéburna i sin statistik. Myndigheterna bör inventera befintlig
statistik för att bedöma vilken som är möjlig och relevant att redovisa uppdelat för idéburen sektor.29
Att varje enskild myndighet, såsom Famna föreslår, själva skulle
införa denna klassificering i sina respektive register bedömer utredningen kan bli kostsamt och vissa fall vara svårt att göra med kvalitet. Enligt utredningens mening är det lämpligt att SCB fortsatt gör
en klassificering som sedan kan utnyttjas av andra myndigheter. SCB
bör dessutom ha bättre förutsättningar att utveckla definitionen
samt klassificeringen av företag. Därför bedömer utredningen att
det är mer effektivt att initialt föreslå att relevant statistik ska redovisas sektorsindelat i samarbete med SCB. Myndigheten har förutsättningar att bistå övriga myndigheter med en uppdelning utifrån
organisationsnummer. På sikt bör däremot övervägas om SCB:s
klassificering ska framgå av det allmänna företagsregistret så att
29

För Socialstyrelsens statistik kan viss statistik vara möjlig att redovisa uppdelat för idéburen sektor först efter en enhetsdefinition tagits fram.
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övriga myndigheter själva kan genomföra relevant uppdelning. Det
skulle troligen även stärka kvaliteten i klassificeringen av företag då
övriga myndigheter bör ha relevant information om t.ex. ekonomisk aktivitet. För att det ska finnas förutsättningar för att andra
myndigheter i framtiden ska kunna använda informationen, samt
att SCB ska kunna få återkoppling av relevant information, bör
arbetet samordnas med EHM:s arbete med informationsmodell,
GIMVO. Då klassificeringen tillgängliggörs bör det finnas förutsättningar för t.ex. SKL, kommuner och landsting att redovisa statistik och uppföljning uppdelat för idéburen sektor.
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Att stimulera utveckling
av kvalitet

11.1

Inledning

Välfärdsverksamhet ska givetvis uppfylla grundläggande krav på
kvalitet i lagstiftning. Det är emellertid även viktigt att välfärdens
aktörer strävar efter att uppnå en högre kvalitet. Utredningen ser
anledning att lyfta fram ett antal principer och utgångspunkter som
bör vara vägledande för att stimulera högre kvalitet. Enligt utredningens mening krävs en fokusförflyttning där fördelning och individens perspektiv får ett större utrymme vid utformningen av system.
Det är också viktigt att det tas fram arbetssätt och metoder för att
utveckla och mäta jämlikhet och likvärdighet i systemen. Samordningen mellan huvudmän behöver stärkas för att de allra mest sköra
personerna inom välfärden ska få bra insatser. Vidare är en ökad
transparens enligt utredningen viktig för att stimulera kvalitetsutveckling.
Förutsättningarna för att ställa bra krav påverkas av att förutsättningarna för styrning ser olika ut mellan olika välfärdsområden.
På utbildningsområdet kan inte kommuner ställa kvalitetskrav på
fristående skolor, utan bara på de egna skolorna. På hälso- och sjukvårdens område och inom socialtjänst där verksamheten upphandlas
enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, eller överlämnas till privata utförare enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, är möjligheterna att ställa krav på privata aktörer
större. Även de systemen har emellertid stora utmaningar eftersom
kvalitet i välfärden är svår att definiera och följa upp.

217

Page 798 of 899

Att stimulera utveckling av kvalitet

11.2

SOU 2017:38

Olika förutsättningar för att ställa högre
kvalitetskrav inom de olika områdena

Att styra och stimulera kvalitet i välfärden är som beskrivs i kapitel 8
och 9 komplext. Detta gäller både när kommuner och landsting
bedriver verksamhet i egen regi och när verksamhet överlämnas till
privata aktörer. Tillsynsmyndigheterna har ett ansvar för att kontrollera att ingen verksamhet håller lägre kvalitet än den som framgår
av lagar och andra föreskrifter. Systemen inom välfärden bör emellertid skapa förutsättningar för och stimulera en högre kvalitet än den
lagstadgade. Staten arbetar, genom sina myndigheter, med kvalitetsutveckling, se kapitel 6. När det gäller verksamhet som bedrivs i egen
regi så har huvudmännen möjlighet att styra mot en högre kvalitet
direkt genom politiska beslut, personalförflyttningar och justeringar
av resurser. Förutsättningarna för att ställa kvalitetskrav som är
högre än de lagstadgade kraven när det gäller privata aktörer varierar emellertid mellan de olika välfärdsområdena beroende på hur
dessa regleras.
11.2.1

Skolväsendet

Inom skolväsendet har huvudmannen ansvaret för att utbildningen
vid en skola genomförs i enlighet med de bestämmelser som staten
beslutat. Statens skolinspektion (Skolinspektionen) ska lämna godkännande till alla enskilda huvudmän som har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen om utbildningen
inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller
för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den
kommun där utbildningen ska bedrivas.1 När det gäller förskolor
och vissa fritidshem är det emellertid kommunen som prövar ansökan om godkännande. Skolinspektionen eller, när det gäller förskolor, kommunen kan inte utforma och ställa andra krav, t.ex.
högre kvalitetskrav än de som framgår av föreskrifterna, utan ska
lämna godkännande till alla som uppfyller kraven i skollagen.
Kommunerna är skyldiga att lämna bidrag till de enskilda huvudmän som godkänts av Skolinspektionen (eller kommunen när det
1

Om godkännandet avser gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna för det kommunala skolväsendet i närliggande kommuner också beaktas.
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gäller förskolor) och som getts rätt att etablera sig inom kommunen. Bidraget ska i princip motsvara kommunens egna kostnader.
Kommunen har emellertid ingen egen avtalsrelation med den fristående skolan eller förskolan och kan inte ställa särskilda kvalitetskrav på verksamheten. Kommunen kan därmed inte anpassa bidraget efter de kostnader eller den kvalitet den fristående skolan har.
Utformningen av systemet har medfört att eventuella effektivitetsvinster som de privata aktörerna kan tillgodogöra sig inte leder
till minskade kostnader för kommuner. Det finns inte heller någon
mekanism för att säkerställa att en ökning av bidrag till de fristående skolorna leder till en ökad kvalitet i verksamheten. Kommunen kan vara skyldig att betala ett bidrag som i den kommunala
skolan syftar till att åstadkomma en högre kvalitet än den som följer
av lagar och andra regler men kan trots det inte kräva att den fristående skolan håller en högre kvalitet än andra skolor. Den fristående
skolan kan t.ex. välja att ta ut ökade bidrag i vinst. Eventuella
effektivitetsvinster eller kvalitetssatsningar riskerar därför att inte
återinvesteras i kvalitet utan i stället leda till att mer pengar lämnar
välfärdsverksamheten.2
Skolkostnadsutredningen (SOU 2016:66) har föreslagit vissa
förändringar vad gäller ersättningssystemet till fristående skolor.
Skolkommissionen föreslår också att förändringar i ersättningssystemen till både offentliga och enskilda huvudmän ska utredas.3
Eftersom översyn av ersättningssystemen pågår i särskild ordning,
avstår utredningen från att ytterligare beröra frågan.
Vid sidan av de fristående skolorna och förskolorna kan viss verksamhet inom skolväsendet upphandlas, det gäller t.ex. kommunal
vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Vidare finns möjlighet att upphandla bl.a. modersmålsundervisning, samt undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad
eller estetisk profil i gymnasieskolan. Sådan verksamhet kan endast ha
offentliga huvudmän. Förutsättningarna att ställa kvalitetskrav inom
ramen för upphandlingar diskuteras nedan.

2
3

SOU 2016:78 s. 324.
SOU 2017:35 s. 20.
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Upphandlad verksamhet

Utredningens förslag: Upphandlingsmyndigheten får ett resurstillskott på 3,6 miljoner kronor för att förstärka arbetet med vägledningar och annat stöd på välfärdsområdet. Arbetet på området
bör ske i samverkan med andra berörda myndigheter och relevanta organisationer.
Utredningens bedömning: Det krävs mer utvecklingsarbete för
att stärka möjligheten att ställa bra kvalitetskrav i upphandlingar
av välfärdstjänster.
Hälso- och sjukvård, socialtjänst och viss utbildning kan upphandlas enligt LOU. Den kommun eller det landsting som överlämnar
verksamheten är då ansvarig för att ställa kvalitetskrav och följa
upp dem. Utredningen kan konstatera att upphandlingsregelverket
formellt ger möjligheter att upphandla välfärdstjänster utifrån kvalitetsaspekter. Det är emellertid svårt att formulera mångdimensionella kvalitetskrav i tydliga upphandlingskriterier. Att säkra en god
kvalitet i upphandlad verksamhet ställer också krav på en ambitiös
uppföljning, vilket kräver resurser.
Det behövs stöd och vägledning
Mot bakgrund av de stora utmaningar upphandling av välfärdstjänster innebär, är det enligt utredningens bedömning centralt att
det finns välfungerande nationella stödstrukturer.
Det pågår mycket arbetet i syfte att utveckla kvalitet och uppföljning i offentlig upphandling. Vikten av detta arbete uppmärksammas inte minst genom Nationella upphandlingsstrategin (se avsnitt 5.5.2). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) initierade
redan 2012 ett större projekt, Kvalitetssäkrad välfärd, som bl.a.
resulterat i ett antal skrifter av vägledningskaraktär. En rad vägledningar har också tagits fram, inledningsvis av Upphandlingsstödet
vid Kammarkollegiet och därefter av Konkurrensverket som övertog verksamheten under 2014. Sedan 2015 är upphandlingsstödet
vid Upphandlingsmyndigheten. Arbetet med att ta fram vägled-
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ningar sker i samråd med representanter från andra myndigheter
och branschorganisationer.
Enligt utredningens mening är det prioriterat att Upphandlingsmyndigheten tar fram bra vägledningar och annat stöd för att främja
utvecklingen när det gäller kvalitetskrav och uppföljning av välfärdstjänster. Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att bidra med vägledningar på ett stort antal olika områden, varav vård- och omsorgsområdet är ett. Det finns inte någon omfattande organisation för
området utan endast en handläggare som har huvudansvaret för
frågorna med bistånd från andra handläggare på myndigheten.
Enligt utredningens mening är detta allt för begränsade resurser för
att tillgodose behovet av vägledningar och stöd för välfärdsektorn.
Mot bakgrund av att valfrihetssystem och upphandling av välfärdstjänster omsätter mångmiljardbelopp varje år menar utredningen
att det krävs resursförstärkningar för detta arbete. Det behövs vägledningar och stöd både för upphandlingar och vid utformande av
valfrihetssystem samt för en välfungerande uppföljning. Upphandlingsmyndigheten bör därför få förstärkta resurser för arbetet
med olika former av stöd inom välfärdsområdet. Utredningen anser
att myndigheten bör få en anslagshöjning med 3,6 miljoner kronor.
I vad mån resurserna används för att anställa mer personal eller få
in kompetens på annat sätt är en fråga för Upphandlingsmyndigheten
att ta ställning till. Det är dock viktigt att myndigheten arbetar med
vägledningar och annat stöd på området i samverkan med expertmyndigheterna på området, såsom Socialstyrelsen, Statens Skolverk
och andra relevanta myndigheter samt branschorganisationer, så att
expertkunskap på området tas till vara.
Behovet av nationella vägledningar på lokal nivå
Arbetet med nationella vägledningar är viktigt för att möjliggöra
bättre formulerade krav i upphandlingar och valfrihetssystem samt
en bättre avtalsuppföljning. För att arbetet ska få praktisk betydelse
är det samtidigt viktigt att det får genomslag i verksamheten. Vägledningar behöver tillämpas i det konkreta arbetet i kommuner och
landsting. SKL har här en viktig roll att sprida information bland
sina medlemmar. Enskilda kommuner och landsting måste också
avsätta resurser för att ta del av informationen så att medarbetarna
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får de förutsättningar som krävs för att nå de strategiska målen.4
I Nationella upphandlingsstrategin framhåller regeringen att glappet
mellan beslutsfattare och ansvariga för upphandlingsarbetet behöver minska. Kunskapen om upphandlingens strategiska betydelse i
syfte att utveckla kvaliteten i verksamheten behöver bättre tas tillvara samtidigt som en väl fungerande samhällsservice tillhandahålls.
Möjligheten att ta tillvara samverkansmöjligheter mellan olika
kommuner och landsting är också viktig. Genom att t.ex. samordna
upphandlingar mellan olika kommuner eller landsting i kommunalförbund, gemensamma nämnder eller inköpscentraler kan större
kompetens byggas upp. SKL Kommentus gör i dag exempelvis upphandlingar åt olika kommuner.
Utredningen anser att mer resurser bör läggas på att stärka
Upphandlingsmyndigheten i dess viktiga roll att ta fram vägledningar och annat stöd för välfärdstjänster. Även om sådana vägledningar ökar förutsättningarna att upphandla kvalitativ verksamhet
anser utredningen att kommuner och landsting noga bör överväga
behovet av att anlita privata utförare och alltid beakta att det tillkommer administrativa kostnader för bra kravställande och uppföljning, även om det givetvis även alltid finns sådana kostnader
även för verksamhet i egen regi. För att en upphandling ska ge önskat
resultat krävs att kommunerna har en god upphandlingskompetens
och att de tillsätter de resurser som är nödvändiga för att följa upp
verksamheten.
11.2.3

Vård och omsorg i valfrihetssystem

Utredningens bedömning: Huvudmannen bör noggrant överväga i vilka fall lagen om valfrihetssystem utgör det bästa alternativet för att stimulera utveckling av kvalitet.
LOV kan användas för viss verksamhet inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten. Det finns dessutom uttryckliga krav på att tillämpa
LOV i primärvården.

4

Se den nationella upphandlingsstrategin och SOU 2013:12 s. 168 ff. och s. 197 ff.
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Överväg noggrant när valfrihetsystem ska användas
Förutom inom primärvården är det frivilligt att inrätta valfrihetsystem enligt LOV. Enligt utredningens mening bör kommuner och
landsting noggrant överväga för- och nackdelar med att använda
LOV då man vill utveckla kvaliteten i välfärdstjänster. Fördelen
med LOV är att ett valfrihetssystem kan ge stora möjligheter till
valfrihet för brukarna. Det är emellertid möjligt att i vissa fall ge
brukarna valfrihet även inom ramen för upphandling. Avrop från
ramavtal kan under vissa förutsättningar ske utifrån brukarens val
eller behov.5 Möjligheten för utförarna att få tillträde till ett valfrihetssystem enligt LOV sker kontinuerligt, vilket kan ge viss dynamik till systemet då nya aktörer med olika koncept kan anslutas.
Detta är dock inte nödvändigtvis något som kräver att LOV tillämpas. Dynamiska inköpsystem enligt LOU ger exempelvis möjlighet
att få in fler leverantörer kontinuerligt inom ramen för en upphandling, även om detta också ställer vissa tekniska krav. Även om
det alltså kan vara en fördel med att tillträdet sker kontinuerligt
kan det också innebära problem. I vissa kommuner finns väldigt
många utförare. Detta kan leda till svårigheter såväl för brukarna
att välja bland utförarna, som för huvudmännen att följa upp verksamheterna och få en fungerande samverkan i systemet. Vid sidan
av LOU och LOV bör naturligtvis alltid övervägas om det finns
bättre möjligheter att utveckla verksamheten genom att driva denna i
egen regi. Som utredningen berör ovan i avsnitt 9.3.3 är det därför
problematiskt när det införs krav på att valfrihetsystem ska vara
obligatoriska. Vilket som är det bästa alternativet bör enligt utredningens mening avgöras beroende på lokala förhållanden.
11.2.4

Assistans enligt LSS

Förutsättningarna för att ställa kvalitetskrav på privata utförare av
personlig assistans varierar beroende på om den assistansberättigade själv väljer en assistansutförare eller om personlig assistans
tillhandahålls av kommunen i egen regi eller upphandlas. När det
gäller verksamhet som upphandlas är förutsättningarna att ställa
5

Se SOU 2016:78 s. 503.
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kvalitetskrav motsvarande som för övriga insatser som upphandlas,
se vidare ovan avsnitt 11.2.2.
Den assistansberättigade kan också själv välja en privat assistansutförare, eller att själv vara arbetsgivare. Verksamheten upphandlas
i dessa fall inte. Kommuner har ansvar för att finansiera de första
20 timmarna assistansersättning per vecka, medan Försäkringskassan ansvarar för att ersätta övriga timmar. I de fall brukaren själv
väljer assistansutförare blir det brukaren som genom att ställa krav
eller välja en ny utförare får ansvaret att driva kvalitetsutvecklingen.
Det innebär att ett stort ansvar faller på brukaren. Brukaren kan ha
sämre möjligheter att ställa krav på utföraren då denne till skillnad
från kommunen inte representerar ett större antal brukare och därför får en svagare förhandlingsposition.6 Brukaren befinner sig dessutom ofta i en beroendeposition vilket kan påverka möjligheten att
ställa krav. De som omfattas av assistansen kan också ha ett funktionshinder som påverkar möjligheten att ställa krav. Såsom assistansen är utformad i dag går det att konstatera att förutsättningarna
att ställa krav för att utveckla kvaliteten är relativt små. Om kommunen i stället var huvudman för all personlig assistans och den
skulle upphandlas enligt LOU eller omfattas av ett valfrihetsystem
enligt LOV skulle, enligt utredningens bedömning, förutsättningarna att mer systematiskt ställa krav som syftar till att utveckla kvaliteten i insatsen förbättras. Det skulle också kunna leda till större
krav på effektivare insatser, även om en stor del av assistansen
finansieras av staten. En sådan utveckling skulle dock innebära en
omfattande förändring av insatsen.
Dessa frågor bedöms emellertid ligga inom ramen för LSS-utredningens uppdrag, se avsnitt 5.5.3, varför utredningen avstår från att
beröra frågan närmare i denna del.

11.3

Viktiga kvalitetsaspekter

Under de senaste åren har mycket fokus legat på kvalitetsaspekter
som är möjliga att mäta och jämföra. Det kan handla om betyg,
kunskapsresultat eller medicinska resultat inom den specialiserade
6

Detta kan vara syftet med att ingå i ett brukarkollektiv som kan ställa krav som rör flera
assistansberättigade.
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vården. Orsaken till detta fokus är bl.a. att jämförbarhet, likvärdiga
konkurrensvillkor och valfrihet ansetts vara avgörande för kvalitetsutveckling och dessutom ofta ansetts ha ett egenvärde. Andra viktiga kvalitetsaspekter som hur väl insatser hålls ihop runt en person
eller jämlikhet i välfärden och likvärdig kvalitet för olika personer
passar emellertid sämre in i t.ex. jämförelser och har därför riskerat
att få mindre fokus. Många mjukare kvaliteter har endast avspeglats
i brukarenkäter och det finns tecken på att de system som inrättats
har lett till en minskad jämlikhet inom flera områden, t.ex. har skolsegrationen ökat. Enligt utredningens mening krävs en fokusförflyttning där jämlikhet och individens perspektiv får ett större utrymme.
Det gäller inom offentligt driven välfärd, men också i utformningen
av konkurrenssystem och när en offentlig huvudman lämnar över
verksamhet till privata aktörer.
11.3.1

Sammanhållna insatser runt individen

Utredningens bedömning: Berörda myndigheter bör identifiera och utveckla modeller för arbetssätt som kan stödja och utveckla en mer personcentrerad välfärd med en god samverkan
över olika huvudmanna- och specialiseringsgränser. De goda
exempel som finns för samverkan, t.ex. genom en gemensam
nämnd för hälso- och sjukvård och socialtjänst, bör spridas.
Sekretessreglering som förhindrar effektiv samverkan behöver
ses över.
Vid överväganden inför en eventuell konkurrensutsättning av
en verksamhet eller ett område bör konsekvenserna för den enskilda individen och möjligheten att hålla ihop individens insatser beaktas.
Det är viktigt att förslagen i Effektiv vård som syftar till en
mer sammanhållen vård och omsorg runt äldre med omfattande
behov (SOU 2016:2) genomförs.
I regeringens arbete med e-förvaltning bör arbetet med ändamålsenliga regleringar och it-system som stödjer professionernas arbete runt enskilda individer inom välfärden prioriteras.
I det arbetet utgör regeringens och Sveriges Kommuner och
Landstings gemensamma Vision e-hälsa 2025 en lämplig utgångspunkt.
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Inom hela välfärdsområdet har graden av specialisering ökat som en
konsekvens av dels ny kunskap, dels fler aktörer. Samtidigt har en
ökad professionalisering inneburit att fler yrkesgrupper är inblandade i de insatser som t.ex. sjukvård och socialtjänst erbjuder.
Specialisering förstärks ofta av att olika yrkesgrupper arbetar i olika
lokaler. Denna organisering är effektiv för att hjälpa personer som har
en tydlig problembild som stämmer med organisationens uppdrag,
mandat och kompetens. Organiseringen fungerar däremot sämre
om den enskildes problematik spänner över flera myndigheters,
organisationers eller utförares ansvars- och kompetensområden.
Det finns en risk för att det uppstår organisatoriska mellanrum.
Här kan noteras att i t.ex. Norge har kommunerna ansvaret för både
primärvård och socialtjänst, vilket innebär att frågan om olika huvudmannaskap först inträder då den enskilde behöver specialiserad hälsooch sjukvård.
En kartläggning från Vårdanalys visar att cirka en miljon patienter
och brukare har komplexa behov som kräver samordningsinsatser.
Denna grupp har små förutsättningar att samordna sin egen vård och
omsorg. För dessa individer är stöd som förenklar samordningen
särskilt viktigt.7 Under en enda månad kan en individ ha ett antal
kontakter med primärvården, olika typer av specialister, enheter
som utför vissa undersökningar som röntgen eller laboratorier, akutsjukvården, hemsjukvården, hemtjänsten, korttidsboende och rehabilitering. För att alla insatser ska få önskat resultat är det naturligtvis av största vikt att kedjan fungerar i varje enskild del. En bristfällig överlämning eller bristande information och samverkan i någon
del av kedjan kan medföra både personligt lidande och stora kostnader.
Kedjans komplexitet medför att det kan bli svårt att identifiera
vem som har ansvaret för helheten eller den totala kvaliteten. Trots
att varje profession och aktör tar ansvar inom sitt område kan det
uppstå brister som bara framgår när förloppet granskas ur den enskildes perspektiv.
I betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) beskrivs bristerna i
samverkan mellan huvudmän runt olika grupper. När det gäller
t.ex. sköra äldre med flera kroniska sjukdomar, svåra traumatiska
7

Vårdanalys, PM 2016:1, Samordnad vård och omsorg, En analys av samordningsutmaningar
i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem.
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skador, stroke, psykiska funktionsnedsättningar, personer med
missbruk eller barn som riskerar att fara illa så kan en aktör inte
ensam lösa den enskildes aktuella problem. Patienter och brukare
som har störst behov har således troligen svårast att nå fram till
vårdens stöd. Grupper som har komplexa behov och därmed behov
av insatser från flera aktörer möter i regel en fragmenterad vård,
omsorg och stödorganisation och för många finns inte heller någon
aktör som ansvarar för att de olika delarna bildar en helhet. När
varje aktör arbetar för sig själv och inte har fullständig information
om patientens/brukarens behov, hälsotillstånd och tidigare behandlingar ökar risken för misstag och otrygghet hos både vård- och
omsorgspersonal och patienterna. Risken för onödiga, akuta besök
på sjukhusen och undvikbara slutenvårdstillfällen relaterade till
brister i läkemedelsanvändningen eller andra problem ökar. Sådana
akutbesök och inläggningar innebär i sig en riskfaktor för nedsättning av den enskildes hälsa.8
Som hinder för samverkan lyfts ofta formella och strukturella
hinder. Hälso- och sjukvård och socialtjänstens olika delar har olika
administrativa regelverk, gränsdragningar och sekretessregler, m.m.
som på olika sätt försvårar deras samverkan. När det dessutom finns
en skolhuvudman som är ansvarig för delar av insatserna runt en
person växer komplexiteten ytterligare. En elev kan både behöva
insatser från både psykatrin och andra former av sociala insatser
som bör koordineras mellan många huvudmän. Verksamheterna
styrs utifrån olika lagstiftningar och ansvarsområden och beslutsvägarna skiljer sig åt. De olika ersättningssystemen är sällan utformade utifrån en helhetssyn utan olika insatser ersätts ofta för sig
vilket kan försvåra teamsamverkan och i vissa fall få negativa effekter när det gäller att planera det gemensamma arbetet rationellt.
Under de senaste åren har ett antal goda exempel på samverkan
mellan huvudmän vuxit fram och det är därmed tydligt att många
av hindren går att överbrygga.9 Det bedrivs också en del försöksverksamhet för att utveckla mer ändamålsenliga ersättningssystem.10
Utredningen gör bedömningen att arbetet med förbättrad samverkan mellan huvudmän och verksamheter inom ramen för bl.a.
8

SOU 2016:2 s. 209 f.
Se t.ex. Tiohundra, Hälsostaden Ängelholm och Närvård Västra Skaraborg.
10
Se t.ex. Vinnovaprojektet, Framtidens ersättningssystem, Hemtjänst och hemsjukvård,
Östersunds kommun och Lunds kommun (dock ej över huvudmannagränser).
9
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regionala stödstrukturer bör intensifieras och att de goda exempel
som finns för samverkan, t.ex. genom en gemensam nämnd för
hälso- och sjukvård och socialtjänst, bör spridas. Berörda myndigheter bör få i uppdrag att identifiera och utveckla modeller för arbetssätt som kan stödja och utveckla en mer personcentrerad välfärd
med en god samverkan över olika huvudmanna- och specialiseringsgränser.
Även om många av hindren alltså kan överbryggas i den praktiska
verksamheten krävs att det finns regelverk som inte motverkar utan
stödjer sådan samverkan. När det gäller individer som behöver både
hälso- och sjukvård och socialtjänst så kommer insatserna från
olika huvudmän. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL,
ska landstinget och kommunen samverka så att enskilda som kommunen har ansvar för får övrig vård och behandling som hans eller
hennes tillstånd fordrar. Kommuner och landsting ska också ingå
överenskommelser med varandra om samarbeten i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning samt personer med missbruk. Det finns därmed krav i lagen på avtal om samverkan mellan
kommun och landsting runt vissa patientgrupper. Det finns också
en mångfald av planeringsbestämmelser på individnivå.
I propositionen Samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård föreslås en ny lag om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att främja
en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter
utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I lagen tydliggörs att verksamheter
inom socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård tidigt måste börja
planera inför patientens utskrivning från sluten vård och att den
slutna vården därför i vissa fall ska underrätta berörda enheter om
inskrivningen inom 24 timmar från det att patienten skrivits in i
sluten vård. Lagen innehåller även bestämmelser om samverkan
mellan landsting och kommun. Huvudmännen ska i samråd utarbeta
gemensamma riktlinjer om samverkan enligt den nya lagen.11
Det regelverk som finns, och kommer att införas, kan bidra till
att förhindra att enskilda faller mellan stolarna. Enligt utredningens
mening finns emellertid även andra problem med regelverken.
11

Prop. 2016/17:106.
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I betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) beskrivs ett antal formella hinder som utredningen menar verkar menligt för effektiv
samverkan. Det ena är att verksamheter som behöver vara mer eller
mindre integrerade i varandra måste dokumentera i två olika system
och att sammanhållen journalföring inte är tillåtet. Det andra är
separat lagstiftning som bl.a. innebär att avvikelsehantering inte
hanteras gemensamt.12
Problem med att föra uppgifter mellan olika aktörer finns inte
bara mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten utan kan även
aktualiseras i förhållande till skolväsendet. En översyn av sekretessregleringen på dessa områden kräver emellertid noggranna överväganden, inte minst i fråga om de enskildas integritet, vilket utredningen inte har möjlighet att göra inom ramen för detta betänkande. Vissa förslag till förändringar av sekretessen mellan huvudmän på vård- och omsorgsområdet har lämnats av Utredningen om
rätt information i vård och omsorg (SOU 2013:24). Betänkandet
bereds för närvarande inom regeringskansliet. Utredningen anser
att det är prioriterat att regeringen arbetar vidare med att ta fram en
mer ändamålsenlig reglering på området, som samtidigt värnar de
enskildas integritet.
Sammanhållna insatser vid överlämning till privata aktörer
Överlämnandet av enskilda delar av verksamheten till privata aktörer
innebär att det finns många olika utförare inom viss typ av verksamhet. Detta innebär dels att det finns fler aktörer som behöver samordna sitt arbete och dels att samverkan och samarbete måste regleras i avtal mellan de involverade aktörerna. Det finns en risk för att
juridiska dokument och administrativa åtgärder kommer att ersätta
den tillit och de personliga relationer mellan personalen som finns
runt en individ när det finns en större kontinuitet i samarbetet.
I betänkandet Effektiv vård konstateras att valfrihetssystemen, som
de är utformade i dag, innebär att aktörerna runt den enskilde kan
bytas ut och tanken om att utveckla multiprofessionella – väl sammansvetsade – team runt enskilda med komplexa behov blir nästintill omöjlig. Personkontinuiteten avbryts och viktig kunskap om
12

SOU 2016:2.
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patienten/brukaren riskerar att gå förlorad. I utredningen dras slutsatsen att patienter/brukare med multisjukdom, funktionsnedsättningar eller som av andra skäl är särskilt beroende av omfattande
och långvariga behov av insatser från olika håll således är särskilt sårbara vid införande av valfrihetssystem som de är utformade i dag.
En fungerande konkurrensutsättning bygger på att olika aktörer
kommer och går och att aktörer som försvinner ska ersättas med
andra. Att utveckla fungerande rutiner, att skapa tillit mellan olika
aktörer och professionella och att uppnå samsyn om tillvägagångssätt och mål, dvs. förutsättningarna för att samverkan runt en individ
ska fungera, kräver tid och vilja. Sådana processer kan inte skapas
genom bara skriftliga överenskommelser, rutiner eller planer utan
kräver en lyhörd kommunikation och ett långsiktigt byggande av
relationer och tillit.
Utredningen anser att vid överväganden inför en eventuell konkurrensutsättning av en verksamhet eller ett område bör konsekvenserna för den enskilda individen och möjligheten att hålla ihop
individens insatser beaktas. Konkurrensutsättningen kan annars
riskera att bidra till en mer fragmentiserad vård eller vård och omsorg.
Sammanhållna insatser runt de mest sjuka äldre
En grupp som är särskilt utsatt när samordning brister är äldre med
omfattande behov. I betänkandet Effektiv vård föreslås bestämmelser som innebär att kommun och landsting ska organisera den
riktade primärvården, kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänsten för äldre med omfattande behov så att den utförs gemensamt. Den gemensamma verksamheten ska syfta till att ge individen
en sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utredningen
föreslår också att den riktade primärvården ska undantas från skyldigheten att organisera primärvården i form av vårdvalssystem och
att landsting och kommun i stället får organisera den gemensamma
verksamheten så att den enskilde kan välja en utförare av sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst. Förslagen kan bidra till
en mer sammanhållen vård och omsorg runt en utsatt grupp och
utredningen ser det därför som angeläget att förslagen genomförs.
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Vikten av it-stöd
De enskilda bör kunna lita på att insatserna runt dem samordnas och
att vårdkedjorna fungerar. En sammanhållen vård, eller vård och
omsorg, bygger på en väl fungerande kommunikation. Det faktum
att det inte är tillåtet med sammanhållen journalföring mellan vårdoch omsorgsverksamhet och att olika utförare kan ha olika journalsystem medför att aktörer och personalgrupper runt en individ inte
har tillgång till samma information. Det finns dessutom sekretessregler som kan hindra informationen från att flöda på ett sätt som
säkerställer att patienterna får den vård och omsorg de behöver.
Att det finns sådana brister i infrastrukturen medför mot bakgrund av hur fragmentiserat systemet är att det är svårt att få till stånd
en väl sammanhållen vårddokumentation. Detta medför naturligtvis stora utmaningar för samarbete och kommunikation.
Regeringen har tillsammans med SKL tagit fram gemensamma
utgångspunkter och en vision för digitalisering i hälso- och sjukvård och socialtjänst – Vision e-hälsa 2025.13 I visionen understryks
vikten av att medarbetarna inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har stöd så att de kan erbjuda en verksamhet av hög kvalitet.
På ett övergripande plan handlar det om att skapa en digital arbetsmiljö som stödjer de processer medarbetarna verkar i. En grundförutsättning för att uppnå detta är enligt Vision e-hälsa 2025 tillgång till välfungerande verktyg för dokumentation samt kunskapsoch beslutsstöd som säkerställer hög kvalitet och säkerhet samtidigt
som det underlättar det vardagliga arbetet. Enligt visionen behöver
berörda beslutsfattare skapa nödvändiga förutsättningar för socialtjänsten och hälso- och sjukvården att använda digitaliseringens
möjligheter i såväl det vardagliga som i det långsiktiga förbättringsoch utvecklingsarbetet. Det kan t.ex. handla om att säkerställa personella- eller verksamhetsmässiga resurser, om lagstiftning eller annan
typ av reglering eller om ansvarsfördelning mellan olika aktörer.
I regeringens arbete med e-förvaltning bör enligt utredningens
mening arbetet med ändamålsenliga regleringar och it-system som
stödjer professionernas arbete runt enskilda individer inom hälsooch sjukvård och socialtjänst prioriteras. I det arbetet utgör Vision
e-hälsa 2025 en lämplig utgångspunkt.
13

Regeringen och SKL, Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för digitalisering
i socialtjänst och hälso- och sjukvård, 2016.
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Jämlikhet

Utredningens bedömning: I styrningen av välfärdsverksamhet
och när konkurrens- och ersättningssystem utformas bör jämlikhets- och fördelningsaspekter beaktas.
Offentligt finansierad privat välfärdsverksamhet bör bedrivas
i en separat juridisk person för att det ska vara möjligt att kontrollera att människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna
inte åsidosätts.
De olika lagarna inom välfärden speglar olika aspekter av jämlikhet
eller fördelning efter behov, se kapitel 5.
Jämlikhet och fördelning bör beaktas vid utformningen
av konkurrens- och ersättningssystem
Utformning av systemen för konkurrens och ersättning är avgörande för att välfärden ska bli jämlik. När staten eller huvudmännen
utformar sådana system är det därför viktigt att de styr mot en fördelning efter behov. Detta gäller både fördelningen av resurser inom
verksamhet som bedrivs av landsting och kommuner och vid utformningen av t.ex. valfrihetssystem, upphandlingsdokument och
ersättningssystem.
Att inom den korta tid utredningen har till sitt förfogande kunna
göra någon utförlig analys av alla ersättningssystemens utformning
har inte varit möjligt. Frågan om hur olika aspekter på ersättningssystem ska utformas är en fråga som också ska behandlas av Tillitsdelegationen i ett kommande betänkande. Under arbetet har dock
ett antal risker kopplade till utformningen av systemen framkommit.
Inom de områden där huvudmännen har ett begränsat inflytande på
etableringar och fördelning kan exempelvis en fördelning på andra
grunder än behov uppstå. Även då huvudmännen själva utformar
systemet för konkurrensutsättningen, riskerar behovs- och jämlikhetsaspekter att påverkas negativt om t.ex. ersättningssystemen inte
tar hänsyn till detta. När konkurrens- och ersättningssystem utformas bör, enligt utredningen, därför jämlikhets- och fördelningsaspekter beaktas.
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Privat finansiering inom välfärden
Den ökade förekomsten av privata försäkringar riskerar att påverka
förutsättningarna för jämlik vård. Regeringen har propositionen i
Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och
sjukvård14 ansett att genom en sjukvårdsförsäkring köpa sig till en
bättre vårdkvalitet och tillgänglighet (t.ex. att gå före kön och
snabbare få vård) inom ramen för den offentligt finansierade hälsooch sjukvården inte är förenligt med principen om vård efter behov
och på lika villkor. Regeringen har därför föreslagit att det ska förtydligas i HSL att inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård bara ges inom ramen för en
privat sjukvårdsförsäkring om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. Regeringen föreslår också att när
ett landsting överlåter åt någon annan att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt HSL ska avtalet innehålla villkor om detta.
Utredningen anser att ett sådant förtydligande är en förutsättning för att den offentligt finansierade hälso- och sjukvården även
fortsatt ska kunna bedrivas jämlikt och fördelas efter behov. Utredningen anser därför att det är mycket angeläget att förslaget genomförs.
En förutsättning för att landstingen ska kunna följa upp att kraven på att människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna
inte åsidosätts hos privata utförare till vilka man överlämnat verksamhet, genom t.ex. att privata försäkringspatienter med mindre
behov prioriteras framför offentligt finansierade patienter med större
behov, är att de kan följa patienternas väg hos vårdgivaren. I propositionen anger regeringen att krav bör ställas inom ramen för upphandlingar.15
För att kunna följa upp sådana krav i upphandlingarna kan behövas t.ex. tillgång till information om väntetider men även sådan
information som finns i patientjournalerna som diagnos och medicinsk bedömning. Utredningen föreslår i avsnitt 10.2.3 en tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för privata vårdgivare att lämna
ut sådana uppgifter som den offentliga huvudman som ansvarar för
hälso- och sjukvården enligt HSL behöver för vissa angivna ända14
15

Prop. 2016/17:166.
Prop. 2016/17:166 s. 26.
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mål. Förslaget underlättar huvudmannens insyn i den hälso- och
sjukvård landstinget finansierar men ger inte huvudmännen möjlighet att granska journaler som rör patienter som finansierats av andra,
t.ex. privata försäkringsbolag. Även om förslaget skulle genomföras
kan det därför finnas svårigheter för landstinget att följa upp hur
deras patienter prioriteras i förhållande till de andra patienter som
tagits emot inom vårdgivarens verksamhet. Regeringen har aviserat
ett uppdrag till Socialstyrelsen att bedriva ett utvecklingsarbete för
att stödja landstingen i deras uppföljningsarbete av de nya bestämmelserna.16
Utredningen föreslog i sitt betänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) att verksamhet som omfattas av krav på tillstånd att motta offentlig finansiering ska bedrivas i en separat juridisk person. Förslaget innebär att verksamhet som inte finansieras
med offentliga medel inte går att driva inom juridiska personer som
bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Syftet var att de
krav som ställs på dem som tar emot offentlig finansiering skulle gå
att kontrollera och följa upp. I betänkandet angavs att en möjlighet
att bedriva annan typ av verksamhet inom ramen för samma juridiska person skulle medföra en risk för sammanblandning av medel
mellan olika typer av verksamhet. Syftet var också att undvika att
skattemedel subventionerar annan verksamhet och att den juridiska
personen skulle kunna använda sina offentliga kontrakt som en bas
för att sälja in andra, kommersiella tjänster som den juridiska personen utför.
I betänkandet anfördes att det måste vara tydligt vilka tjänster
som finansieras via skattemedel och vilka krav som ställs på sådan
verksamhet. Det bör också gå att följa upp och tillsyna den offentligt finansierade verksamheten för sig. Det är därför angeläget att
de kommande ändringar i HSL kompletteras med utredningens
förslag om uppgiftsskyldighet samt kravet på att verksamheten bedrivs i en separat juridisk person. En sådan samlad reglering skulle
utgöra en bra grund för att på ett ännu bättre sätt kunna följa upp att
människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts
hos privata utförare. För att ytterligare förbättra möjligheterna av
att följa upp verksamhet föreslår utredningen att ett utvecklings16

Prop. 2016/17:166 s. 28.
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arbete ska initieras för att på sikt göra det möjligt för att de juridiska
personerna ska redovisa bl.a. ekonomi på enhetsnivå, se avsnitt 10.5.
Även inom socialtjänsten, och kanske framför allt äldreomsorgen,
ökar den privata finansieringen och det blir i ökande utsträckning
möjligt att köpa till tjänster av företag som finansieras huvudsakligen med skattemedel. I förskolan finns exempel på att företag
kombinerar förskoleverksamhet med att sälja barnpassning som
finansieras med RUT-avdrag.17 Utredningen ser det som angeläget
att det blir möjligt att följa vad offentliga medel används till och att
följderna av en ökande privat finansiering följs upp även på det
området.
Huvudmännens styrning av hälso- och sjukvården
HSL ställer krav på att landstingen ska tillhandahålla en god vård på
lika villkor för hela befolkningen. Landstingen har därmed det
yttersta ansvaret för all hälso- och sjukvård inom sitt område. Som
huvudmän måste landstingen kunna organisera vården på det sätt
som bäst uppfyller kraven i HSL. Kravet på vårdvalssystem i primärvården är ur denna synvinkel problematiskt eftersom det innebär en
inskränkning i huvudmännens möjlighet att organisera sin hälsooch sjukvård. Ibland kan det finnas behov av att organisera hälsooch sjukvården på andra sätt än i vårdvalsystem för kunna uppnå
målet om en god vård på lika villkor. Enligt utredningens mening
riskerar regler som inskränker huvudmännens möjlighet att ta ansvar
för utformningen av systemen att påverka t.ex. fördelning och jämlikhet negativt, se avsnitt 9.3.3. Ett avskaffande av det obligatoriska
kravet på att organisera primärvården i vårdvalsystem skulle innebära att landstingen bättre kunde anpassa sitt primärvårdsutbud till
befolkningens behov. Eftersom frågan om att ta ställning till obligatorisk vårdval inte ingår i utredningens uppdrag avstår utredningen
från att vidare utreda frågan.

17

Kommunal, Skilda världar – en jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och
bolagsdriven barnomsorg, 2014, s. 47 f.
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Bättre uppföljning

Utredningens förslag: Statskontoret bör ges i uppdrag att följa
upp huvudmännens uppföljning och kontroll av privata utförare
i välfärden.
Utredningens bedömning: Vid kvalitetsmätningar och uppföljningar bör även faktorer som samverkan och hur väl insatserna
hållits ihop runt de enskilda personerna utvärderas. De kvalitetsmätningar och uppföljningar som görs inom välfärden bör i större
utsträckning avspegla och följa upp jämlikhet.
Att de offentliga huvudmännen följer upp sin egen verksamhet och
den verksamhet de överlämnat till privata aktörer är fundamentalt
för välfärdens kvalitet.
Utvärdera kommunernas uppföljningar
När kommun och landsting överlämnar verksamhet till en privat
utförare ska de även säkerställa att det finns möjlighet att kontrollera och följa upp verksamhet som har lagts ut, samt att det
finns information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i
hur verksamheten bedrivs, 3 kap. 19 och 19 a §§ kommunallagen
(1991:900), KL. De kommunala nämnderna har det övergripande
ansvaret att följa upp verksamheten enligt 6 kap. 7 § KL. Av denna
bestämmelse följer att nämnderna generellt ska kontrollera att
verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige
bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att
den interna kontrollen är tillräcklig.
Sedan 2014 finns ett krav i 3 kap. 19 b § KL som innebär att
kommuner och landsting ska anta ett program för uppföljning av
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Bakgrunden till att kravet infördes
var att Utredningen om en kommunallag för framtiden i sitt delbetänkande Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53)
konstaterat att det fanns brister vad gällde uppföljningen och kontrollen av privata utförare från kommuners och landstings sida.
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Att fullmäktige ska anta mål innebär att varje kommun och
landsting ska formulera tydliga mål för sina privata utförare utifrån
exempelvis effektivitets- och kvalitetssynpunkt. Om det finns andra
krav som t.ex. miljö-, jämställdhets- eller integrationskrav kan dessa
anges. I kravet att anta riktlinjer ligger att ange tydliga kriterier för
hur uppgiften ska utföras för att uppnå de mål som fullmäktige angivit. En fråga som kan uppmärksammas i kriterierna är om verksamheten ska upphandlas eller om ett valfrihetssystem ska inrättas.18
Alla kommuner och landsting har alltså i dag en obligatorisk
skyldighet att anta program. SKL har tagit fram vägledningar för hur
programmen ska utformas och exempel på program. Vissa kommuner och landsting arbetar också mycket ambitiöst med olika typer
av uppföljning. I t.ex. Linköpings kommuns program anges att
varje nämnd ska med fullmäktiges program som grund utarbeta en
plan som ses över årligen för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga utförare oavsett
driftsform, dvs. även verksamhet i kommunal regi i tillämpliga delar.
Planen ska redovisas som en del i nämndens verksamhetsplan/internbudget och följs upp och redovisas i samband med delårsrapportering och årsredovisning.19
Omsorgsnämnden i Linköping beslutar årligen om en kvalitetsuppföljningsplan, där fördjupad granskning görs av olika avtal utifrån bl.a. tips och tidigare uppföljningar eller att det var länge sedan
uppföljning genomfördes på enheten.20
Kravet på att ta fram ett program är ett typiskt processkrav.
Syftet med kravet är att få kommuner och landsting att överväga
om nuvarande krav och uppföljning av privata utförare har brister
och kan utvecklas. Vissa kommuner har mycket ambitiösa program
och system för uppföljning. Andra har mindre omfattande ambitioner. Det finns enligt utredningens mening anledning att utvärdera
hur kommunerna följer upp kvaliteten i de välfärdstjänster de lämnar över till privata utförare och särskilt om kravet på ett program
för uppföljning har haft önskvärt genomslag. Statskontoret bör
därför ges i uppdrag att utvärdera kommunernas uppföljning av välfärdsverksamhet.
18

Prop. 2013/14:118 s. 95.
Linköpings kommun program för uppföljning av privata utförare.
20
Verksamhetsuppföljning Linköpings kommun, dnr. ON 2016-394.
19
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Kvalificerade utvärderingar som komplement till kvantitativt
kvalitetsmätande
Att genomföra kvalificerade utvärderingar med relativt långa tidsintervaller är ett sätt att komplettera den löpande styrningen av välfärdsverksamheterna. Genom kvalificerade utvärderingar, där också
själva styrningen omfattas av granskningen, minskar behovet av
löpande detaljstyrning. Utvärderingar av den här typen kan genomföras med hjälp av en mix av kvantitativa och kvalitativa metoder,
som enkäter, kvantitativa indikatorer, intervjuer och observationer
m.m. Kvalificerade utvärderingar ger också bättre möjligheter att
greppa välfärdstjänsternas komplexitet. Något som inte låter sig
göras genom kvantitativa kvalitetsmått.
De problem med kvantitativa kvalitetsmått som vi redogjort för
tidigare blir mer hanterbara i en kvalificerad utvärdering, där också
kvalitativa metoder ingår. De kvantitativa måtten kommer då att
inrymmas i en vidare kontext och inte redovisas lösryckt i en löpande styrning. Större utvärderingar som genomförs med längre
tidsintervaller stör inte heller verksamheten som detaljerade och
tätt återkommande kvantitativa detaljrapporteringar gör.
Samverkan bör utvärderas i mätning och uppföljning
Många av de mätningar som görs mäter de insatser som ges inom
en verksamhet eller av en huvudman. När verksamheter följs upp
finns också en risk att uppföljningen stannar vid den verksamhet
som bedrivs inom den enskilda enheten. Utredningen ser det som
angeläget att även faktorer som samverkan och hur väl insatserna
hållits ihop runt de enskilda personerna utvärderas vid kvalitetsmätningar och uppföljningar.
Jämlikhets- och fördelningsaspekter bör följas upp
Den senaste PISA-undersökningen visade att skolväsendet lyckas
sämre än tidigare med sitt kompensatoriska uppdrag.21 2015 års
skolkommission pekar på att utvecklingen i denna del är oroande.
21
Skolverket, PISA 2015 – 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik, 2016.
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Skolkommissionen menar i ett delbetänkande att det behövs ett
mål om att grundskolorna ska ha en jämnare elevsammansättning
baserad på bakgrund.22
I sitt slutbetänkande föreslår skolkommissionen ett mål om att
huvudmannen ska verka för en allsidig social sammansättning av
sina skolenheter och föreslår vissa justeringar av antagningsreglerna.
Det finns alltså redan förslag som syftar till att bidra till allsidig
social sammansättning. Enligt utredningens mening är det dock viktigt att det finns indikatorer som kontinuerligt mäter utvecklingen
så att ytterligare åtgärder kan vidtas om det finns behov av det.
I Danmark sänktes exempelvis ersättningen till friskolor en period
för att allt för många elever sökte sig till friskolor.
Att vården fördelas jämlikt är en aspekt av hälso- och sjukvårdens kvalitet. Det är därför viktigt att de kvalitetsmätningar och
uppföljningar som görs även mäter jämlikhet. Mycket fokus när det
gäller jämlik vård har varit på den geografiska ojämlikhet som bl.a.
beror på olika förutsättningar i olika delar av landet och på den kommunala självstyrelsen. Det är emellertid viktigt att även följa upp
jämlikheten när det gäller andra faktorer som socioekonomi eller
kön i de mätningar som görs. Vid utformningen av upphandlingsdokument bör också beaktas vilka följder olika krav och ersättningar
får för jämlikheten och fördelning efter behov, se avsnitt 11.3.2.
Vårdanalys har gjort en förstudie om omotiverade skillnader i
socialtjänsten.23 Som beskrivits i avsnitt 7 och vidare nedan bedömer myndigheten att bristerna i datatillgången i socialtjänsten på
nationell nivå försvårar utvärdering av omotiverade skillnader i
socialtjänsten. Det saknas därmed förutsättningar att följa i vilken
utsträckning socialtjänstinsatser kan bedömas ges på jämlika villkor. Ett första steg måste därför vara att utveckla statistiken så att
det är möjligt att följa upp omotiverade skillnader i socialtjänsten.
För de områden där det redan bedöms finnas tillräcklig data för att
följa upp socialtjänstens insatser bör dock Socialstyrelsen se över
förutsättningarna för att mer kontinuerligt följa vissa aspekter av
jämlikhet, t.ex. insatser i relation till målgrupp. Det bör också fortsatt göras större utvärderingar för att följa omotiverade skillnader i
22

SOU 2016:38 s. 97.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Omotiverade skillnader i socialtjänsten
– en förstudie, PM 2016:2.
23
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socialtjänsten. Förutsättningarna för att bättre följa jämlikhet i socialtjänstens insatser bör också vägas in vid fortsatt statistikutveckling.
11.3.4

Bättre mätningar

Utredningens bedömning: Det pågående arbetet med progressionsmått på skolområdet bör fortsätta. Ett arbete med ta fram
progressionsmått inom socialtjänsten bör övervägas.
Socialstyrelsen bör fortsatt utveckla Öppna jämförelser inom
socialtjänsten. Statistik som inte kräver särskild insamling bör i
större grad kunna användas för att redovisa utveckling och insatsernas kvalitet. Det är viktigt att Öppna jämförelser återför
kunskap till verksamheterna som är relevant och användbar för
att stimulera till verksamhetsutveckling. Därför bör Socialstyrelsen säkerställa att kopplingen mellan strukturmått och resultat
förtydligas.
Som utredningen berör ovan är det svårt att formulera goda mått
för att mäta kvalitet i välfärden. Det finns en risk att verksamheten
styrs mot sådant som går att mäta snararare än det som verkligen är
kvalitet i verksamheten. Mätningar riskerar också att ta resurser
från välfärdsverksamheten och professionerna. Det är därför viktigt
att de mätningar som görs avspeglar kvalitet på ett så heltäckande
sätt som möjligt.
Progressionsmått på skolområdet
I propositionen Villkor för fristående skolor m.m.24 angavs att
Statens skolverk bör ges i uppdrag att bygga upp och administrera
ett nationellt informationssystem för alla skolor som gör det möjligt att jämföra olika skolor. En del av detta arbete var att utveckla
progressionsmått (value added-mått), där utvecklingen av elevernas
kunskapsresultat (förädlingsvärde) skulle anges. Måttet av utvecklingen av elevernas kunskapsresultat bygger på tillgänglig information om betyg och resultat från nationella prov.
24

Prop. 2013/14:112.
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Enligt Statens skolverk finns svårigheter med att utveckla sådana
mått. Statens skolverk pekar bl.a. att det behövs tätare prov om de
ska vara möjligt att få fram valida data. Vidare finns problem med
dels att lärare sätter betygen och därmed kan påverka förädlingsvärdet, dels att betygen har en takeffekt som medför att skolor som
tar in högpresterande elever aldrig kan få ett högre värde än att behålla betygen på samma nivå.
Inom forskningsvärlden finns olika uppfattningar om möjligheten eller önskvärdheten att skapa förädlingsbaserade mått på
kvalitet. Jordahl och Heller-Sahlgren menar att sådana mått är möjliga och bör skapas, även om det inte är enkelt.25 De beskriver olika
slags mått på förädlingsvärde, bl.a. mått på skolnivå och på elevnivå.
Ett problem i internationella försök med förädlingsmått är att måtten
varit instabila. Författarna menar därför att måtten måste beräknas
vid fler provtillfällen för att ge mer stabila mått.
Den amerikanska forskaren Haertel diskuterar i en artikel användningen av förädlingsvärdemått kopplade till lärares insatser.
Haertel menar att mått på förädlingsvärde kan vara värdefulla men
måste tolkas med försiktighet. Flera förutsättningar måste vara uppfyllda för att dra rimliga slutsatser, bl.a. att provresultat som mätningarna utgår från måste utgå från rättvisande mått. Jämförelser
kan bara göras av lärare som arbetar under lika förhållanden. Haertel
menar att resultaten kan vara svårtolkade och att det är olämpligt
att lärarna själva eller arbetsgivare tolkar mätningarna.26
En förutsättning för att göra mätningar av förädlingsvärde är att
de mått som används mäter kunskap på ett bra sätt. Det behöver
därför göras förändringar i hur de nationella proven hanteras om
dessa ska kunna ligga till grund för mätningar av förädlingsvärde.
Utredningen om nationella prov (SOU 2016:25) har föreslagit
ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning. Systemet ska
innehålla nationella prov, nationella bedömningsstöd och nationell
kunskapsutvärdering. Utredningen föreslår att syftet ska vara att
stödja betygssättningen och att stärka en likvärdig betygssättning
och elevernas rättssäkerhet. Detta ska ske genom att de nationella
proven blir mer stabila och länkade till varandra med hjälp av upp25
Jordahl, Henrik och Heller-Sahlgren, Gabriel, Information – ett verktyg för bättre skolsystem, 2016.
26
Haertel, Edwards H, Reliability and validity of inferences about teachers based on student
test scores, ETS Research and Development, 2013.
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gifter som återkommer från år till år. Proven kommer även att delvis bedömas externt.
Utredningen om nationella prov menar att förslaget om det
genomförs i viss utsträckning skapar förutsättningar för value addedmått, men pekar på att svårigheter fortfarande kvarstår exempelvis
genom att det inte är lätt att avgöra vad skolan har bidragit med i
en value added-mätning. En elevs utveckling påverkas av t.ex. hemförhållanden, fritidsaktiviteter och annat. Utvecklingen är därmed
svår att koppla enbart till skolans kvalitet. De pekar även på att den
treårscykel som föreslås kan bli en för lång period att utföra mätningen på. I detta sammanhang kan nämnas att utredningen föreslår ett minskat antal nationella prov.
Det finns alltså en del problem förknippade med sådana här
mått. Samtidigt finns tydliga fördelar om de kan introduceras. På
detta sätt kan tydligare mätas hur skolorna lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag.27 Utredningen ser det därför som angeläget
att arbetet med mätningar av progression inom skolområdet fortsätter att bedrivas.
Hälso- och sjukvården
Inom hälso- och sjukvården redovisas ett antal olika resultatmått
som i viss mån kan användas för att mäta utfall över tid. Vissa av de
mått som används inom den specialiserade hälso- och sjukvården
avspeglar i sig progression, patienten kommer in med en diagnos
och lämnar verksamheten efter en behandling som lett till ett visst
resultat. Jämförelser av sådana mått görs inom Öppna jämförelser
som därmed i delar kan anses avspegla skillnader i progression mellan
olika verksamheter. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera
landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.
Enligt en utvärdering som Vårdanalys gjorde av Öppna jämförelser 2012 har jämförelserna inom hälso- och sjukvården skapat
27
Internationella Engelska skolan har mätt progressionen hos sina elever och menar att de
statistiskt belagt progression bland eleverna. De jämför samma grupp elever som gjort nationella prov i årskurs sex och nio och mäter differensen på resultaten. Detta resultat jämförs
sedan med de kommunala skolorna. Enligt IES går det se en tydlig progression hos eleverna
hos IES jämfört med de kommunala skolorna.
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bättre möjligheter för uppföljning och jämförelser av resultat. För
landstingsledningar, och i viss utsträckning verksamhetschefer inom
vården, utgör också Öppna jämförelser ett underlag för strategiska
beslut om vilka förbättringsområden som bör prioriteras. Jämförelserna har också medfört ett ökat fokus på kvalitet och sjukvårdens
utfall för patienterna, inte bara på ekonomi och resurser. Utvärderingen visade emellertid att jämförelserna i sig är otillräckliga för att
användas i det löpande verksamhetsnära förbättringsarbetet.
Inom Öppna jämförelser saknas mått och indikatorer på kvalitet
och resultat för mer komplexa processer, t.ex. arbetet med multisjuka patienter. De patienter och brukare som har särskilt omfattande och sammansatta behov är relativt få sett till antalet individer
men står för en stor del av den totala vård- och omsorgskonsumtionen.28 En förbättrad vård- och omsorg för dessa individer har
därför en stor effekt både på resurser och kvalitet inom hälso- och
sjukvården. Att komplexa processer är svåra att belysa inom Öppna
jämförelser är därmed en brist. Det innebär också att det är en relativt liten andel av hälso- och sjukvårdens kvalitet som avspeglas i
jämförelserna. Utredningen ser det som angeläget att det utarbetas
metoder för att utvärdera helheten i de insatser som ges. Det kan
finnas större möjligheter att utvärdera sådana värden genom forskning eller annan typ av uppföljning och vara svårare att spegla det i
jämförbara mått.
I utvärderingen uppges att det kan vara mer realistiskt att förvänta sig synliga effekter av Öppna jämförelser på vissa processmått än på resultatindikatorer. Resultatmåtten speglar till viss del
variationer i befolkningssammansättningen snarare än variationer i
hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det kan också ta
lång tid innan effekterna av ett förbättringsarbete syns i resultatmått. Det är inte möjligt att säkerställa om vårdens processer eller
resultat påverkas av offentliggörande av data men i utvärderingen
finns indikationer på att det kan vara så.29
Öppna jämförelser kan därmed i viss mån anses mäta och möjligen också påverka progressionsmått inom den specialiserade hälsooch sjukvården.
28

Se t.ex. Sveriges Kommuner och Landsting, Bättre liv för sjuka äldre, en kvalitativ uppföljning.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Grönt ljus för Öppna jämförelser? Vårdanalys
utvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården, Rapport 2012:4.
29
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Mätningar av vårdepisoder kan också anses mäta en sorts progression. Mätningen tar i de fallen in flera delar av en vårdkedja och
mäter resultatet av en större helhet. Sådana mätningar görs enklast
då diagnos och åtgärd är väl definierade och man t.ex. kan mäta antalet reoperationer efter en viss operation. Det är emellertid svårare
att mäta kvaliteten i en vårdkedja vid mer komplicerade sjukdomar
som t.ex. psykisk ohälsa eller då en patient har flera olika diagnoser.
Socialtjänsten
Möjligheten att i dag skapa progressionsmått inom socialtjänsten
bedöms som mer komplicerat. Inom socialtjänsten är tydliga resultatindikatorer ovanligare och det saknas i många fall sådan statistik
som skulle vara en förutsättning för progressionsmått, även om det
varierar mellan de olika områdena.30 Möjligheten att följa upp en
stabil population över åren är också begränsad. Omsättningen på
brukare på exempelvis hem för vård eller boende (HVB) gör det
svårt att kontrollera för sådana mätfel. Likaså kan utgångspunkten
och de bedömda behoven för individen variera vilket kan göra det
svårt att hitta tillräckligt stora jämförbara grupper. Även om det
alltså inte är möjligt i dag vore det naturligtvis enligt utredningens
bedömning önskvärt att sådana mått fanns. Utredningen anser att
expertmyndigheterna på området, Socialstyrelsen och Vårdanalys,
bör överväga att närmare analysera vad som skulle krävas för sådana
mått ska kunna utvecklas i en framtid. En första förutsättning är
dock att statistiken förbättras för att möjliggöra att progressionsmått utvecklas. Det behöver också analyseras hur individens utgångsläge kan mätas på ett jämförbart sätt.
Utvecklingsbehov av Öppna jämförelser inom socialtjänsten
I den handlingsplan som regeringen tagit fram för Öppna jämförelser 2015–2018 lyfts flera viktiga perspektiv fram, bl.a. betonas att
Öppna jämförelsers relevans och användbarhet bör öka, att fler
indikatorer som belyser resultat och effektivitet i socialtjänstens
insatser behövs, att presentationen av jämförelser behöver öka, samt
30

Inom äldreområdet finns t.ex. mer statistik att tillgå genom kvalitetsregister.
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att det krävs stärkt stöd för att Öppna jämförelser ska kunna tolkas,
analyseras och användas. Dessa synpunkter har även varit återkommande då utredningen mött bl.a. företrädare för regionala stödstrukturer och framgår även i den senaste utvärderingen av Öppna
jämförelser inom socialtjänsten.31
För att så ska kunna ske krävs enligt utredningen förbättrad tillgång till uppgifter för området, se avsnitt 7.3.3. Här det viktigt att
sträva efter att använda statistik som inte kräver särskild insamling.32 Om det finns bättre förutsättningar genom utvecklad statistik för att följa upp resultat bör också Öppna Jämförelser kunna
bli ett bättre redskap för verksamhetsutveckling. Det är viktigt att
data som är relevant för verksamheten återförs och enkelt tillgängliggörs. I viss mån är detta en uppgift för kommunerna, men det
behöver finnas förutsättningar för att enkelt kunna få fram relevant
information. Det är lämpligt att Socialstyrelsen samverkar med SKL
och andra aktörer på lokal nivå, t.ex. de regionala stödstrukturerna,
för att hitta vägar för att åstadkomma detta. Det är även viktigt att
sträva efter att hitta resultatmått som kan säga något om resultat
för socialtjänstens insatser på en aggregerad nivå (exempel på en sådan indikator som i viss mån redan används är antal placerade barn
som får gymnasiebehörighet).
För att lyfta frågor som samverkan, jämlikhet och individfokus
kan det vara viktigt att mer fokusera på resultat och arbetssätt som
tillämpas än ren dokumentation av rutiner. Det är även viktigt att
det finns förutsättningar att följa insatser och verksamhet över tid
för att kunna se utvecklingen på enskilda institutioner och inte enbart jämföra med andra enheter eller kommuner. Sammanfattningsvis bör Socialstyrelsen intensifiera arbetet för att nå fram till Öppna
jämförelser som används för verksamhetsutveckling och som får
större betydelse som kunskapskälla än som enbart ett jämförelseverktyg.

31
32

Health Navigator, Öppna jämförelser av socialtjänsten – på mottagarens villkor? 2014.
Detta är relevant även för andra välfärdsområden.
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Definition av idéburna aktörer

Utredningens bedömning: En utredning bör få i uppdrag att
skapa ett rättssäkert system för att identifiera idéburna aktörer.
Utredningen bör också överväga vilken kontroll som är lämplig
när det gäller idéburna aktörer och om en sådan definition kan
och bör ligga till grund för särskilda regler i syfte att underlätta
för idéburna aktörer som vill bedriva välfärdsverksamhet. Utredningen bör också överväga om definitionen bör användas för att
identifiera idéburna aktörer i befintliga register och i statistik.
Utredningen beskriver i betänkandet Ordning och reda i välfärden
(SOU 2016:78) varför det är positivt för välfärdsystemen med idéburna organisationer som utförare av offentligt finansierad välfärd.
Idéburna organsationer kan fungera som ett komplement både till
den välfärd som utförs i offentlig regi och till sådan som drivs i vinstsyftande privat regi. Historiskt sett har idéburna organisationer
exempelvis bedrivit pedagogisk verksamhet med alternativa metoder eller riktat omsorgsverksamheter till grupper med specifika behov. Sådan mer nischinriktad verksamhet kan vara svår för det offentliga att tillhandahålla och inte tillräckligt kommersiellt intressant för
en vinstsyftande aktör att bedriva. De idéburna verksamheterna
kan på detta vis öka mångfalden och valfriheten för brukarna. Idéburna aktörer har historiskt sett även bidragit till innovation genom
att tillhandahålla nya former av välfärdstjänster innan de kommit
att i större skala utföras av offentliga aktörer. De idéburna har på så
vis drivit på välfärdstatens utveckling. Utredningen för ett stärkt
civilsamhälle (SOU 2016:13) konstaterar att idéburna organisationers mindre känslighet för finansiella incitament även gör att vissa
idéburna organisationer förefaller påverkas mindre av ekonomiska
förändringar än andra aktörer. Utredningen menar också att dessa
organisationer ofta tar ett större ansvar och gör mycket mer än det
som efterfrågas i upphandlingsdokument.33
Under de senaste åren har idéburna aktörer framhållit att ökningen av regleringar och juridiska krav på utförarna har inverkat
negativt på deras förutsättningar att bidra till välfärden. Många har
33

SOU 2016:13 s. 355 f.
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efterlyst undantag från vissa regler och lyft fram att idéburna aktörers särart osynliggörs.
En viktig anledning till att det varit svårt att undanta idéburna
organisationer när nya regler införts är att idéburna aktörer inte så
lätt går att identifiera. De idéburna är en väldigt mångfacetterad
skara. En del aktörer är stora och gamla medan andra är nya och
små. Vissa har stora ekonomiska resurser och helt andra inkomster
än de som kommer från offentlig sektor medan andra är helt beroende av ett enda offentligt kontrakt. Idéburna aktörer i Sverige bedriver också sin verksamhet i olika juridiska former och i vissa fall i
komplicerade koncernliknande strukturer och det är därför svårt
att hitta ett rättssäkert sätt att avgöra vilka aktörer som är idéburna.
Det finns t.ex. aktiebolag som ägs av stiftelser eller som har inskrivet
i bolagsordningen att alla medel ska återinvesteras i verksamheten.
Det finns dessutom ett antal föräldrakooperativ som investerar alla
medel i verksamheten men som bedrivs som ekonomiska föreningar.
FN:s satelliträkenskaper för icke-vinstdrivande organisationer i
nationalräkenskaperna utgår från att ett antal kriterier ska uppfyllas
för att en institutionell enhet ska ses som en icke-vinstdrivande
organisation.34 I rekommendationerna för arbetet med satelliträkenskaper har man med hjälp av fem punkter ställt upp en operationell
definition av vad en ideell eller idéburen organisation är, i syfte att
avgränsa den ideella sektorn från andra samhällssektorer. Den ideella
sektorn består i denna definition av institutionella enheter som är:
 Formella organisationer, åtminstone till viss grad institutionaliserade även om de inte i strikt juridisk mening är organisationer.
 Icke vinstutdelande, eventuellt ekonomiskt överskott ska inte
ges tillbaka till någon form av ägare eller huvudman.
 Privata, institutionellt skilda från staten och den övriga offentliga sektorn.
 Självstyrande, det vill säga att enheten är förmögen att själv kontrollera den egna verksamheten.
 Icke tvångsmässig, medlemskap och deltagande i form av tid eller
pengar är inte tvingande genom lagstiftning eller liknande.
34

I satelliträkenskaperna används begreppet icke-vinstdrivande, vilket överensstämmer med
vad utredningen menar med idéburen, jfr ovan avsnitt 7.3.2.
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Statistiska centralbyrån (SCB) fick i januari 2010 i uppdrag av
regeringen att ta fram statistik om det civila samhället i enlighet
med FNs statistiksystem för satelliträkenskaper om icke vinstdrivande organisationer. Det bedrivs därför ett arbete för att urskilja
sådana organisationer i statistiken inom SCB. Utredningen redogör
för det arbetet i avsnitt 10.6. Även Famna har lyft värdet av FNs
definition. I en rapport från Famna anförs att detta system skiljer
sig från vad som är möjligt i dag t.ex. genom att en organisation som
kanaliserar överskott genom högre löner till ledning och styrelse inte
ska ses som icke-vinstdrivande även om den är en ideell förening
eller stiftelse som inte kan dela ut direkt vinst till ägare eller huvudmän. Systemet fångar också in t.ex. ekonomiska föreningar och
aktiebolag som genom stadgar, bolagsordning eller annat förhindras att betala ut vinst.35 Det förefaller därmed finnas en ganska bred
enighet om att FN:s kriterier har ett värde även inom en svensk
kontext.
Utredningen anser att det är angeläget att utarbeta en tydlig och
rättssäker definition av idéburna aktörer. En viktig utgångspunkt för
en sådan definition kan vara de kriterier som FN ställt upp. Det är
viktigt ur statistiksynvinkel vilket utredningen berört i avsnitt 10.6.
Det är också viktigt för att möjliggöra undantag från andra regelverk. I en rapport från Famna till utredningen anförs att det eventuellt krävs ytterligare överväganden om man vill hitta sätt att
urskilja idéburna aktörer för andra syften än att följa utvecklingen i
offentlig statistik.36 En definition som tar hänsyn till fler aspekter
än juridisk form och som syftar till att placera in olika utförare under
olika regelverk måste utformas så att den är rättssäker. I Famnas
rapport anförs att det förmodligen är lämpligt med en lösning baserad på registrering eller tillståndsgivning vilket ger bättre förutsättningar för att begära in och kontrollera de uppgifter som kategoriseringen bygger på.37
Utredningen instämmer i slutsatsen att om idéburna aktörer ska
undantas från vissa regler eller krav så måste det göras utifrån tyd35

Famna, Sektorbaserad statistik på välfärdsområdet, Rapport till Välfärdsutredningen
2017-02-17, s. 12 f. och s. 22.
36
Famna, Sektorbaserad statistik på välfärdsområdet, Rapport till Välfärdsutredningen
2017-02-17 s. 21.
37
Famna, Sektorbaserad statistik på välfärdsområdet, Rapport till Välfärdsutredningen
2017-02-17, s. 21.
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liga kriterier och en rättssäker bedömning. En definition som används i statistiska sammanhang är då inte självklart så precis som
krävs, utan det kan behövas ytterligare överväganden. En definition
av vilka som ska undantas kan göras på olika sätt. Antingen kan man
kräva att alla som vill undantas från vissa regler bedriver sin verksamhet i en viss juridisk form (t.ex. SVB-bolag) som i sig har ett
antal begränsningar som säkerställer att kraven är uppfyllda. Att
aktörerna uppfyller kraven kontrolleras då av bl.a. bolagets revisorer. Det skulle också vara möjligt att skapa en ny juridisk form som
utformas enbart för idéburna aktörer och som är avsedd att säkerställa att FN:s kriterier för icke-vinstsyftande aktörer uppfylls. Alla
som bedriver sin verksamhet i en sådan juridisk form kan sedan
undantas från vissa krav.
Ett alternativ skulle kunna vara att tillsynsmyndigheterna kontrollerar om verksamheterna uppfyller kraven för att vara en idéburen aktör i en tillståndsprövning och vid tillsyn. Då skulle idéburna aktörer t.ex. kunna ansöka om att undantas från vissa krav
och i samband med ansökan lämna in de handlingar som krävs för
att visa att de har en verksamhet som uppfyller FN-kriterierna. Det
blir då upp till tillsynsmyndigheten att i slutändan avgöra vilka som
ska anses vara idéburna. Ytterligare en möjlighet skulle vara att låta
verksamhet som bedrivs i ett antal olika juridiska former, t.ex. stiftelser, ideella föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund,
ömsesidiga försäkringsbolag och SVB helt undantas från prövning.
Det finns emellertid en uppenbar risk för att ett sådant vitt undantag utan någon kontroll kan utnyttjas av oseriösa aktörer.
Utifrån en rättssäker bedömning av vilka aktörer som är idéburna
kan avsteg göras från de regler som anses lämpliga. Det skulle t.ex.
kunna vara vissa delar i en ägar- och ledningsprövning eller krav på
viss ekonomisk stabilitet. Att avgöra hur idéburna aktörer bör avgränsas och kontrolleras och vilka undantag från gällande och föreslagna regler som bör göras för idéburna aktörer kräver ett antal
olika överväganden som inte varit möjliga att göra inom denna utrednings uppdrag. Utredningen gör därför bedömningen att det bör
utredas i särskild ordning hur idéburna aktörer bör definieras och
kontrolleras och vilka undantag från gällande och föreslagna regler
som bör göras för sådana aktörer. En sådan utredning bör också överväga om en definition kan och bör ligga till grund för andra särskilda regler i syfte att underlätta för idéburna aktörer som vill be-
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driva välfärdsverksamhet och om definitionen bör användas för att
identifiera icke-vinstdrivande aktörer i befintliga register och i
statistik.
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12

Konsekvenser av förslagen

Enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) ska en utredning redovisa vilka konsekvenser som utredningens förslag får för
staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda. I de följande redovisas dessa konsekvenser.

12.1

Konsekvenser för företag och idéburna
organisationer

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet
Utredningen föreslår att bestämmelser om uppgiftsskyldighet ska
införas för privata vårdgivare och enskilda verksamheter inom socialtjänsten, för sådana uppgifter som den offentliga huvudmannen
behöver i vissa angivna syften, se avsnitt 10.2.3. Bestämmelserna
medför förbättrade möjligheter för kommuner och landsting att
fullgöra sitt ansvar för sådan hälso- och sjukvård och socialtjänst
som de är huvudmän för. Syftet med bestämmelserna är att säkerställa att huvudmän kan få uppgifter som är nödvändiga för bl.a.
kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering av sådan verksamhet
som utförs av privata vård- och omsorgsgivare. Uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden omfattas
hos privata utförare av tystnadsplikt. Det är inte möjligt att inskränka
tystnadsplikten genom avtal. Bestämmelser som bryter tystnadsplikten är därför nödvändiga för att en offentlig huvudman ska
kunna begära individuppgifter från den privata utföraren. Bestämmelserna berör dels kommuner och landsting, som genom bestämmelserna ges möjlighet att ta del av individuppgifter (se avsnitt 12.6),
dels privata vårdgivare samt enskilda verksamheter inom socialtjänsten, som genom bestämmelserna är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som huvudmannen behöver.
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De sektorer som påverkas av förslaget är hälso- och sjukvård
och omsorg. Inom dessa sektorer påverkas dock inte alla företag,
framför allt kommer företag som endast har privat finansiering inte
omfattas. De företag som bedriver assistansverksamhet kommer
endast omfattas i den utsträckning de utför assistans enligt avtal
med kommunen. I tabell 12.1 samt 12.2 nedan redovisas antalet
företag i hälso- och sjukvårdssektorn samt omsorgssektorn enligt
Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning Företagens ekonomi.1
Den omfattar både företag med offentlig huvudman och företag
som saknar offentlig huvudman. Således skulle antalet företag som
berörs av förslaget troligen vara lägre.2 Enligt Inspektionen för vård
och omsorgs (IVO) register uppgick antalet assistansföretag 2015
till cirka 1 000 stycken. En del av dessa bedriver dock troligen annan
verksamhet förutom assistans eller assistans på uppdrag av enskilda.

Källa: SCB.

Källa: SCB.

1

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014, SCB, 2016-09-22.
SCB exkluderar dock företag som saknar godkänd balans- och resultaträkning, samt företag
med omsättning lägre än 10 000 kronor.
2
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Redan i dag har huvudmännen ansvar för att följa upp och kvalitetssäkra verksamheten och huvudmannen kan ställa krav i avtal på att
information lämnas. Sådan information måste dock i regel avidentifieras, vilket kan medföra ytterligare arbete. Alltså kan förslaget
medföra ett förenklat överlämnande av dokumentation. Bestämmelsen bör därmed inte medföra några ökade administrationskostnader för de privata utförarna. Utredningen bedömer också det som
rimligt att huvudmannen får samma förutsättningar för bl.a. kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering oavsett om verksamheten bedrivs i offentlig eller privat regi.
Utredningen om rätt information i vård och omsorg redogör i
sitt betänkande (SOU 2014:23) för ekonomiska konsekvenser av
förslag om uppgiftsskyldighet. Utredningen konstaterar i detta betänkande att det i praktiken redan synes förekomma ett förhållandevis omfattande utbyte av uppgifter t.ex. inom ramen för reglering av
de ekonomiska förhållandena mellan beställare och utförare, samt att
många huvudmän har tekniska möjligheter att inhämta aktuella uppgifter på ett sätt som inte föranleder någon nämnvärt ökad administration, varken för kommun och landsting eller för den privata
verksamheten. Förslagen i denna utredning var dessutom mer omfattande än förslagen om uppgiftsskyldighet i detta betänkande.
Mot bakgrund av vad som beskrivs ovan bedömer Välfärdsutredningen sammanfattningsvis att de ekonomiska konsekvenserna av förslaget om uppgiftsskyldighet inte bör vara särskilt omfattande.
Bättre möjligheter att följa idéburna aktörer
Förslaget om att statistik inom välfärdsområdet i högre grad ska
redovisas uppdelat för idéburen sektor bedöms inte leda till ökade
kostnader för företag och organisationer då det inte medför ytterligare upplysningskrav för dessa, se vidare avsnitt 10.6. Däremot bör
det vara positivt för idéburen sektor att i högre grad kunna ta del av
statistik och uppföljning för företag och organisationer som särredovisas för sektorn, då det bör ge bättre förutsättningar att följa
sektorns utveckling och resultat jämfört med andra aktörer.
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Förbättrade sanktionsmöjligheter för Inspektionen för vårdoch omsorg (IVO) och frekvenstillsyn
Krav på att vårdgivare ska anmäla verksamhet, liksom ändringar i
eller flytt av verksamheten och när verksamheten läggs ned, föreligger enligt nuvarande regelverk, se avsnitt 10.3. Utredningens förslag innebär att IVO får förelägga den vårdgivare som inte fullgjort
sin anmälningsskyldighet att anmäla verksamheten. Ett föreläggande får förenas med vite. Nuvarande ordning som innebär att vårdgivaren kan anmälas till åtal föreslås samtidigt upphöra att gälla.
Förslaget syftar till att ge effektivare sanktionsmöjligheter för IVO
för att på så sätt säkerställa att Vårdgivarregistret är komplett och
korrekt. Utebliven anmälan kan förvisso medföra att företag och
organisationer får viten, men detta är något som de kan påverka
själva. Således bedöms inte förslaget medföra någon ökad regelbörda
eller kostnader för vårdgivarna jämfört med i dag.
Förslaget om att kravet på frekvenstillsyn ska upphöra att gälla
syftar inte till att minska antal inspektioner totalt då resurserna
främst bör gå till mer egeninitierad tillsyn. Vissa företag kommer få
fler inspektioner, andra färre. Således bedöms det inte medföra några
konsekvenser totalt för företag och organisationer inom välfärdsområdet.

12.2

Konsekvenser för brukare

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet och skyddet för den enskildes
integritet
Utredningen föreslår bestämmelser om uppgiftsskyldighet för privata vårdgivare och enskilda verksamheter inom socialtjänsten, i förhållande till den offentliga huvudmannen. Bestämmelserna innebär
att uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden kan lämnas till huvudmannen utan hinder av tystnadsplikten enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Uppgiftsskyldigheten gäller sådana uppgifter som huvudmannen behöver för vissa angivna ändamål.
Huvudmannen har det yttersta ansvaret för verksamhet som
överlämnas till privata utförare och ska se till att de bestämmelser
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som gäller för verksamheten uppfylls. För att kommuner och landsting ska kunna fullgöra sitt ansvar för sådan hälso- och sjukvård
och socialtjänst som de är huvudmän för kan det i vissa fall vara
nödvändigt att ta del av uppgifter om enskilda, även identifierbara
sådana. De föreslagna bestämmelserna är nödvändiga för att detta
ska vara möjligt. Syftet med bestämmelserna är att säkerställa att
huvudmän kan få uppgifter som krävs för bl.a. kvalitetssäkring och
uppföljning av sådan verksamhet som utförs av privata vård- och
omsorgsgivare.
Bestämmelserna medför att känsliga individuppgifter som förekommer hos privata vårdgivare och enskilda verksamheter kan
komma att behandlas av kommuner och landsting, utan samtycke
av den enskilde. Skyddet för den enskildes integritet är grundlagsfäst och begränsningar av detta skydd får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och
får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet,
2 kap. 6 § andra stycket, 20 och 21 §§ regeringsformen.
Vid en vägning av skyddet för den enskildes integritet mot värdet av en effektiv uppföljning, kan konstateras att de föreslagna
bestämmelserna syftar till att möjliggöra för kommuner och landsting att fullgöra det ansvar för hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamhet som de har i egenskap av huvudmän. Bestämmelserna
ger inte huvudmannen generell tillgång till den privata utförarens
register, utan innebär endast att sådana uppgifter som behövs i
vissa angivna syften ska lämnas ut. De uppgifter som huvudmannen
genom bestämmelserna får ta del av omfattas dessutom hos landstingen och kommunerna av hälso- och sjukvårdssekretessen respektive socialtjänstsekretessen i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), OSL. Vid all personuppgiftsbehandling gäller dessutom
att inte fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn
till ändamålet får behandlas. Huvudmännen måste därmed bedöma
för vilka ändamål personuppgifter behöver samlas in och tydliggöra
vilka uppgifter som behövs med hänsyn till de ändamål som görs
gällande. I många fall kan det sannolikt vara tillräckligt att begära in
uppgifter som inte direkt kan hänföras till enskilda individer. Bestämmelserna medför således en mycket begränsad spridning av personuppgifter. Att verksamheterna följs upp är också ofta positivt för
kvaliteten i verksamheten och för brukarna.
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Sammantaget menar utredningen att det är frågan om ett mycket
begränsat intrång i den personliga integriteten, som kan motiveras av
behovet av en välfungerande uppföljning. Utredningen bedömer
därför att de föreslagna bestämmelserna är förenliga med skyddet
för enskildas integritet.
Kravet på frekvenstillsyn ska tas bort
Utredningen föreslår att kravet på frekvenstillsyn av viss verksamhet
som står under tillsyn av IVO ska avskaffas, i syfte att frigöra mer
resurser för egeninitierad riskbaserad tillsyn, se avsnitt 10.3. Detta
kan leda till att viss verksamhet kommer att granskas mer sällan än
i dag, vilket skulle kunna medföra negativa konsekvenser för brukare om brister i verksamheten inte upptäcks. Syftet med förslaget
är dock att IVO genom en riskbaserad tillsyn ska kunna fokusera
på de objekt där myndigheten utifrån en bedömning i det enskilda
fallet ser behov av tillsyn. Sådana verksamheter kan därmed prioriteras med fler besök än vad som sker i dag. Således bedömer utredningen att förslaget sammantaget är positivt för brukare.
Övriga förslag
Sammanfattningsvis syftar utredningens förslag och bedömningar
till att öka förutsättningarna för tillsynsmyndigheter och offentliga
huvudmän att planera, kontrollera, följa upp och kvalitetssäkra välfärdsverksamhet. Detta bör ge förutsättningar för mer kvalitativa
insatser och därmed i slutändan kunna gynna brukare, patienter,
barn och elever.

12.3

Samhällsekonomiska konsekvenser

Flera av utredningens förslag syftar till att stärka förutsättningarna
för att kontrollera lagstadgade krav på kvalitet, effektivisera tillsynen, samt ge bättre förutsättningar för att följa upp och kvalitetssäkra verksamhet. Förslagen ger också förutsättningar att på längre
sikt förbättra uppföljning av välfärdsverksamhet, både av ekonomi
och kvaliteten. Sammantaget kan förslagen ge förutsättningar för
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stärkt kvalitet i välfärdsverksamhet samt ökad insyn i privat utförd
verksamhet. God kvalitet i välfärden är en förutsättning för Sveriges
konkurrenskraft, för ett fungerande arbetsliv och kan bidra till att
skattemedel används effektivt. När skolan fungerar väl ökar det
arbetskraftens konkurrenskraft och bidrar på ett fundamentalt sätt
till näringslivets utveckling. Kvalitet i t.ex. förskola, sjukvård, äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta möjliggör för anhöriga och brukare att kunna fortsätta sitt arbetsliv och klara vardagen. När insatser är av god kvalitet kan det minska kostnader för
bl.a. sjukfrånvaro och social utslagenhet. Därför är insatser för att
säkerställa och öka kvaliteten i välfärden av stor betydelse för samhällets funktionssätt.
Utöver god kvalitet i den direkta insatsen finns behov att öka
samordningen av insatser. Utredningen bedömer att samverkan
mellan huvudmän och verksamheter bör beaktas mer vid övervägande om konkurrensutsättning, se avsnitt 11.3.1, samt att kvalitetsmätningar och uppföljningar även bör beakta faktorer som samverkan och hur väl insatserna hållits ihop runt de enskilda personerna,
se avsnitt 11.3.3. Samverkan är en nyckelfaktor för att insatser ska
vara kvalitativa och effektiva, dels för patienter och brukare, dels
för samhället i stort. Bättre uppföljning av samverkan kan inte i sig
skapa sammanhållna insatser, men kan ge bättre kunskap om hur
samverkan sker och vad som begränsar den. Det kan också hjälpa
till att lyfta ett perspektiv som lätt hamnar i skymundan för den enskilda verksamhetens kostnader och resultat.

12.4

Offentligfinansiella konsekvenser

12.4.1

Kostnader för myndigheter

Flera av utredningens bedömningar och förslag syftar till att åstadkomma enhetliga enhetsdefinitioner och förbättra möjligheterna
att implementera en informationsmodell för vård- och omsorgsområdet. Detta arbete bör kunna gynna flera myndigheter, bl.a.
IVO, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån (SCB), då det kan
leda till att information och uppföljning blir mer enhetlig, samt att
arbete som görs av flera myndigheter kan samordnas. Utredningen
har ett antal förslag som ger mer direkta konsekvenser för statliga
myndigheter. Dessa redovisas nedan under respektive myndighet.
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Statskontoret
Statskontorets uppdrag att följa upp kommunernas uppföljningsansvar bör kunna hanteras inom ramen för myndighetens förvaltningsanslag och bör inte kräva några ytterligare medel, se avsnitt 11.3.3.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Uppdraget till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att kartlägga förutsättningar för uppföljning inom socialtjänsten bedöms
inte kräva ytterligare resurser utan bör kunna prioriteras inom ramen
för myndighetens förvaltningsanslag, se avsnitt 10.4.
Inspektionen för vård- och omsorg
Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) får förbättrade förutsättningar att säkerställa kompletta register över vårdgivare och
omsorgsgivare, vilket bör leda till viss effektivisering i arbetet med
register och tillsyn. Det medför dock också att myndigheten kommer att få hantera fler ändringsanmälningar. För Vårdgivarregistret
gäller redan skyldighet att anmäla ändringar i eller flytt av verksamheten, liksom om verksamheten läggs ned. För Omsorgsregistret
införs däremot ytterligare skyldighet för kommuner och landsting
att anmäla ändringar i eller flytt av verksamhet, samt om verksamhet
läggs ned.
En relevant jämförelse för att uppskatta antalet ändringsanmälningar kan vara de ändringsanmälningar som görs för enskild verksamhet i dag. Enligt uppgift från IVO uppgick antalet ändringsanmälningar för verksamheter som bedrivs enligt SoL och LSS till
cirka 16 800 per år för 12 500 verksamheter. Antalet offentliga verksamheter i Omsorgsregistret är i dag drygt 8 000. Med motsvarande
antal ändringar i relation till totalt antal offentliga verksamheter
skulle det ge knappt 11 000 ändringsanmälningar per år. Det kan
övervägas om kommunernas och landstingens verksamheter är mer
stabila över åren då de troligen befinner sig i mindre expansiv fas än
t.ex. en nystartad privat välfärdsverksamhet. Utredningen bedömer
därför att antalet ändringsanmälningar skulle bli något lägre än för
enskild verksamhet och därför uppgå till cirka 10 000 per år. IVO
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bedömer vidare att tidsåtgången per anmälan är cirka 15 minuter,
samt att timkostnad per handläggare uppgår till cirka 1 000 kronor
per timme. Det ger en förväntad total kostnad om cirka 2,5 miljoner
kronor.
Med ett mer uppdaterat register bör IVO kunna arbeta mer
effektivt i tillsynsarbetet, vilket gör att vissa effektiviseringsvinster
bör uppstå. Det gör att den totala kostnaden för myndigheten bör
bli något lägre. Utöver kostnaden för den direkta handläggningen
kan det uppstå kostnader i de fall myndigheten beslutar om föreläggande. Enligt uppgift från IVO beslutade myndigheten om 25 förelägganden inom hälso- och sjukvård och socialtjänst under 2016.
Endast i fem fall ansökte myndigheten om utdömande av vite. Givet
att motsvarande andel skulle bli föremål för föreläggande bör kostnaderna för myndigheten inte bli särskilt stora och de bör kunna
hanteras inom ramen för befintliga resurser.
Att kravet på frekvenstillsyn avskaffas bör leda till minskade
kostnader för IVO:s tillsyn. Enligt IVO:s årsredovisning för 2016
uppgick kostnaderna för frekvenstillsynen till cirka 108 miljoner
kronor 2016.3 Kostnaderna för frekvenstillsynen har ökat jämfört
med 2014 och 2015 till följd av ett ökat antal nya verksamheter,
framför allt för hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn. Däremot har antalet inspektioner minskat då
de lagstadgade kraven på minst två inspektioner per år avskaffades.
Utredningen bedömer att de frigjorda resurserna bör användas för
ökad mängd egeninitierad tillsyn varför IVO bör få behålla avsatta
medel. Att kravet på frekvenstillsyn avskaffas bör dock ge utrymme
för att finansiera ökade kostnader till följd av krav på kommuner
och landsting att anmäla ändringar i verksamheter.
Socialstyrelsen
Utredningen föreslår att Socialstyrelsen särskilt ska redovisa statistik för idéburen sektor, se avsnitt 10.6. Detta medför att myndigheten bör inventera befintlig statistik för att bedöma vilken statistik som är relevant att redovisa särskilt för sektorn, samt säkerställa att det finns förutsättningar för SCB att kunna bistå i arbetet.
3

IVO Årsredovisning 2016, s. 16.
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Myndigheterna har förutsättningar att planera för uppdraget och kan
samverka om uppdraget. Det bedöms därmed inte medföra omfattande kostnader och bör därför kunna hanteras inom befintliga ramar.
Upphandlingsmyndigheten
Utredningen föreslår att Upphandlingsmyndigheten (UHM) tillförs 3,6 miljoner kronor permanent för att förstärka arbetet med
vägledningar och annat stöd på välfärdsområdet, se avsnitt 11.2.3.
Tillskottet bedöms motsvara kostnaden för tre kvalificerade handläggare. Ett förbättrat stöd för upphandling bör ge förutsättningar
för kommuner och landsting att göra bättre upphandlingar. Konkurrensverket har i uppdrag att bedriva tillsyn inom upphandlingsområdet, samt att bedriva arbete för att öka regelefterlevnaden inom
upphandlingsområdet. Med ett förbättrat stöd för upphandling inom
välfärdsområdet bör Konkurrensverkets kostnader kunna minska
i viss utsträckning. Utredningen bedömer att det är rimligt att de
ökade resurserna till UHM finansieras genom motsvarande nedprioritering inom ramen för Konkurrensverkets förvaltningsanslag.
E-hälsomyndigheten
Utredningen föreslår att E-hälsomyndigheten (EHM) får i uppdrag
att tillsammans med övriga relevanta aktörer ta fram definitioner för
enheter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, se avsnitt 10.5.1.
Utredningen föreslår att EHM engångsvis tillförs 1 miljon kronor
för detta arbete, vilket bör motsvara lite mindre än en årsarbetskraft. Kostnaderna för uppdraget att ta fram en första enhetsdefinition bör vara tillfälliga och således krävs ingen permanent finansiering. Då enhetliga definitioner av enheter bedöms kunna bidra till
mer effektiv verksamhet för IVO, SCB och Socialstyrelsen föreslås
resurstillskottet finansieras genom motsvarande neddragning för
dessa myndigheter.
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Statens skolverk
Utredningen föreslår att Statens skolverk (Skolverket) särskilt ska
redovisa statistik för idéburen sektor. Detta medför att myndigheten bör inventera befintlig statistik för att bedöma vilken statistik
som är relevant att redovisa särskilt för sektorn, samt säkerställa att
det finns förutsättningar för SCB att kunna bistå i arbetet. Förutsatt att myndigheterna arbetar gemensamt bedöms det inte medföra omfattande kostnader och därför bör det kunna hanteras inom
befintliga ramar.
Statistiska centralbyrån
Utredningen föreslår att SCB initialt får i uppdrag att bistå Skolverket och Socialstyrelsen för att möjliggöra att relevant statistik
för privata utförare i välfärden redovisas uppdelat för idéburen
sektor. SCB samlar redan i dag in en stor del av statistiken för skolväsendet och det finns organisationsnummer i Skolverkets statistik.4
Det bör således inte föranleda större arbete att utveckla redovisningen så att den, när så är relevant, kan särredovisas för idéburen
sektor när det gäller utbildningsresultat, barn, elever och personal
samt kostnader. Socialstyrelsens statistik innehåller inte organisationsnummer i samma utsträckning5, men t.ex. enhetsundersökningen inom äldreomsorgen bör kunna redovisas särskilt för idéburen sektor. För att möjliggöra att statistik redovisas för idéburen
sektor bör SCB tillföras 200 000 kronor för första året och därefter
150 000 kronor årligen för att bistå Skolverket och Socialstyrelsen.
Beräkningen utgår från en ungefärlig styckkostnad om 30 000 kronor, men det bör även finnas vissa kostnader för att förbereda för
uppdragen. Tillskottet till SCB föreslås finansieras genom motsvarande neddragning för Skolverket och Socialstyrelsen för de år som
SCB bistår myndigheterna.

4

För skolorna finns även skolenhetsnummer.
I Socialstyrelsens officiella register över socialtjänstområdet saknas ofta uppgift om den
verksamhet som utfört uppgiften och vilket organisationsnummer denna har. Se vidare om
register i avsnitt 7.1.2.
5
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Förvaltningsdomstolarna
Som beskrivits ovan bedöms inte antalet ansökningar om föreläggande med anledning av utredningens förslag om förbättrade förutsättningar att säkerställa kompletta register över vårdgivare och
omsorgsgivare uppgå till ett stort antal årligen. Således bör kostnaderna som uppstår för förvaltningsdomstolarna kunna hanteras inom
ramen för befintliga anslag.
12.4.2

Kostnader och intäkter för kommuner och landsting

Skyldighet för kommuner och landsting att anmäla ändringar
i verksamhet enligt Omsorgsregistret
Utredningen bedömer att antal ändringar av verksamhet i egen regi
per år uppgår till cirka 10 000, se ovan. Tidsåtgången per anmälan
bör i normalfallet vara liten då kommuner och landsting bör ha god
kontroll över verksamhet i egen regi. Det finns redan en väl inarbetad process för anmälan hos IVO som är administrativt enkel. Det
är därtill troligt att ändringen kan anmälas samlat för flera verksamheter. Däremot kan det krävas viss insats för kommunerna för att
sätta sig in i de förändrade kraven. Även detta bör dock vara relativt
enkelt då IVO och kommunerna redan har väl upparbetade kontakter
genom tillsynen. Utredningens bedömning är att ändringsanmälan i
snitt inte kommer kräva mer än 30 minuters arbetsinsats per ändring.
Ändringen bör kunna genomföras av en ekonomiassistent eller
motsvarande.6 Det är dock troligt att det kan krävas viss ytterligare
administration av jurist.7 Utöver detta tillkommer overheadkostnader, vilket enligt uppgift från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) bedöms uppgå till 25 procent av lönekostnaden. Detta skulle
motsvara en samlad årlig kostnad för kommunerna om cirka
2,2 miljoner kronor årligen. Med ett bättre uppdaterat register bör
dock kommunerna få minskat arbete i tillsynen för att säkerställa
korrekta uppgifter, varför den samlade kostnaden bör bli något lägre.
Utredningens bedömning är således att kostnaden för kommunerna
6

Enligt SCB:s lönestatistik är månadslönen för en ekonomiassistent i kommun 26 700, vilket
ger en timkostnad inklusive sociala avgifter och semester om cirka 233 kronor.
7
Enligt SCB:s lönestatistik är månadslönen för en jurist i kommun 42 900 kronor, vilket ger
en timkostnad inklusive sociala avgifter och semester om 372 kronor.

262

Page 843 of 899

SOU 2017:38

Konsekvenser av förslagen

uppgår till cirka 2 miljon kronor årligen. Utredningen föreslår att
kostnaden finansieras genom en nedprioritering av åtgärder som
finansieras inom utgiftsområde 9 i statsbudgeten.
Stärkt upphandlingsstöd för välfärdsområdet
Utredningens förslag om ökade resurser till UHM syftar till att ge
kommuner och huvudmän bättre stöd i upphandlingsarbetet. Det
bör kunna ge förutsättningar för dessa att upphandla kvalitativ verksamhet och bör särskilt kunna stödja mindre huvudmän som inte
har möjlighet att avsätta stora resurser för upphandlingsprocessen.

12.5

Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor
och män

Utredningens förslag syftar bl.a. till att stärka kvaliteten i välfärden.
Utredningen beskriver i betänkandet Ordning och reda i välfärden
(2016:78) att en förutsättning för en stark jämställdhet mellan
kvinnor och män är att den offentligt finansierade välfärden fungerar väl. Kvinnor använder välfärden mer än män och kvinnor utgör
en större andel av de sysselsatta i välfärden.8 En bättre kvalitet i välfärdssystemen kan därmed komma att påverka kvinnor i högre utsträckning än män.
Socialstyrelsen har i olika rapporter belyst omotiverade skillnader mellan män och kvinnor i hälso- och sjukvård och socialtjänst.9
Socialstyrelsen konstaterar bl.a. att män och kvinnor får olika insatser som inte synes motiverade av olika behov, samt att män synes få
mer insatser från socialtjänsten trots att det inte finns belägg för att
fler män har funktionsnedsättning. Utredningens förslag som rör
ökad insyn i privata utförare och bättre data inom socialtjänsten
kan förbättra möjligheterna att följa både jämlikhet och jämställd8

Löfgren, Ann-Kirsti, Effektiv omfördelning över livet, Landsorganisationen i Sverige, 2013,
s. 35 ff. och SCB Arbetsmarknadsstatistik.
9
Mot en mer jämställd vård och socialtjänst – Uppföljning av jämställdheten i hälso- och
sjukvård och socialtjänst, Socialstyrelsen 2008-131-1, Alltjämt ojämlikt! – Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning 2010-6-21, Ojämna villkor för hälsa och
vård, Jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen, 2011, Tillståndet och
utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, 2015, Socialstyrelsen.
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het. Utredningens förslag som gäller jämlikhet kan medföra ett
ökat fokus på hur t.ex. upphandlingar eller valfrihetssystem påverkar olika grupper och kan därmed även medföra ett ökat fokus på att
motverka omotiverade skillnader mellan män och kvinnor i utformning av t.ex. konkurrens- och ersättningssystem. Förslagen kan därför få vissa positiva effekter på jämställdheten.

12.6

Konsekvenser för det kommunala självstyret

Av 14 kap. 3 § RF framgår att en inskränkning i den kommunala
självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn
till de ändamål som föranlett den. Bestämmelsen ger uttryck för en
proportionalitetsprincip vad gäller inskränkningar i den kommunala självstyrelsen.
Utredningens förslag om att en viss uppgiftsskyldighet för privata vårdgivare och enskilda verksamheter inom socialtjänsten ska
införas syftar till att förbättra kommuners och landstings möjligheter att följa upp verksamhet som överlämnats till privata utförare. Detta kan ses som positivt för den kommunala självstyrelsen.
Förslaget att kommuner och landsting ska vara skyldiga att
rapportera även förändringar i verksamhet som ska anmälas enligt
SoL och LSS är ett nytt åliggande och därmed ett ingrepp i den
kommunala självstyrelsen. Åliggandet är dock mycket begränsat.
Mot bakgrund av de positiva effekterna som finns av bättre fungerande register, menar utredningen att förslaget är proportionerligt.

12.7

Konsekvenser för brottsligheten

Utredningen föreslår en avkriminalisering av skyldighet att rapportera verksamhet enligt patientsäkerhetslagen. Mot bakgrund av att
nuvarande system inte lett till några åtal, menar utredningen att ett
system med föreläggande som kan förenas med viten kommer leda
till förbättrade möjligheter att få bättre inrapportering, vilket leder
till mer välfungerande register på områden. Fungerande register
kan i sin tur bidra till en mer effektiv tillsyn som kan förebygga
kriminell verksamhet i olika avseenden. Förslaget bedöms därför
positivt bidra till minska brottsligheten.
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Även de regler som innebär att det offentliga på ett bättre sätt kan
följa upp privat verksamhet kan få positiva effekter ur detta hänseende.

12.8

Övriga konsekvenser

Utredningens förslag bedöms inte ha några konsekvenser för de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen,
möjligheten att nå de integrationspolitiska målen, sysselsättningen
eller offentlig service i olika delar av landet.
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Ikraftträdande

13.1

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2018

Utredningens förslag: De föreslagna lagändringarna ska träda
i kraft den 1 juli 2018.
Utredningens bedömning: Det saknas behov av övergångsbestämmelser.
Den tid som kan uppskattas för remissförfarandet och beredningen
av förslagen inom Regeringskansliet samt riksdagsbehandlingen
och den tid kommuner, landsting och statliga tillsynsmyndigheter
behöver för att förbereda sig medför att den föreslagna lagstiftningen bör kunna träda i kraft den 1 juli 2018.
Övergångsbestämmelser
Kommuner och landsting kommer att vara skyldiga att rapportera
ändringar i samt flytt eller nedläggning av viss verksamhet som
bedrivs enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade från och med den 1 juli
2018. Utredningen bedömer dock att kommuner och landsting har
rutiner för att kontrollera och följa upp sina egna verksamheter och
att det därför saknas behov av övergångsbestämmelser för att kunna
rapportera in de nya uppgifterna.
Möjligheten att döma ut böter för vårdgivare som inte anmäler
ny eller ändrad verksamhet föreslås avskaffas. Inspektionen för
vård och omsorg kommer dock att kunna besluta om förelägganden förenade med viten om en verksamhet inte anmäls. Det saknas
därför skäl att införa särskilda övergångsbestämmelser.
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Den nya tystnadspliktsbrytande bestämmelsen om uppgiftsskyldighet innebär krav på privata utförare att lämna uppgifter till
kommuner och landsting. De kan dock redan i dag behöva lämna
olika uppgifter inom ramen för ordinarie uppföljning. Det saknas
därför skäl för några särskilda övergångsbestämmelser.

268

Page 849 of 899

14

Författningskommentar

14.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:487)
om stöd och service till vissa funktionshindrade

23 §
Ändringen i andra stycket innebär att kommuner och landsting
måste anmäla om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras, flyttas eller läggs ned. Anmälan ska ske inom en månad efter
att ändringen skett. Nedläggningar ska dock anmälas snarast.
Bestämmelsen har utformats utifrån motsvarande bestämmelse
i patientsäkerhetslagen, se prop. 2009/10:210 s. 192 och prop.
1995/96:176 s. 76 f. och 96 f. Anmälan av förändringar i verksamheten avser endast sådana ändringar som uppenbart är av betydelse
för Inspektion för vård och omsorg att känna till. Om en verksamhet helt eller delvis läggs ned är det ett sådant intresse. Vilka förändringar i verksamheten som är att betrakta som väsentliga är
naturligtvis beroende av bl.a. verksamhetens omfattning, inriktning
och organisationsstruktur. Det är emellertid inte aktuellt att anmäla
förändringar i personaluppsättning eller metoder i andra fall än då
detta innebär en ny inriktning på verksamheten. Successiva förändringar som var och en för sig bedöms vara av mindre betydelse, men
som sammantagna innebär att verksamheten omstöps, ska anmälas
när den nya inriktningen kan skönjas.
Övervägandena finns i avsnitt 10.3.
23 f §
Paragrafen är ny. I paragrafen regleras en skyldighet för den som
yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet, i de fall tillhandahållandet av en insats överlämnats genom avtal enligt 17 §, att i vissa fall
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lämna ut personuppgifter. Uppgiftsskyldigheten gäller till den nämnd
som har beslutat om en insats som genomförs i den enskilda verksamheten, för uppgifter som nämnden behöver för kvalitetssäkring,
administration, uppföljning eller utvärdering. Dessa ändamål motsvarar de ändamål för behandling av personuppgifter som anges i
12 § 10 förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten, med undantag för tillsyn av verksamhet. Bestämmelsen innebär att den som bedriver den enskilda verksamheten har
en skyldighet att lämna ut sådana uppgifter som den offentliga
huvudmannen behöver för något av de godkända ändamålen för
behandling av personuppgifter som anges. Syftet är att den föreslagna bestämmelsen ska ha samma innebörd som bestämmelsen i
förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Övervägande finns i avsnitt 10.2.3.

14.2

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen
(2001:453)

7 kap.
1§
Ändringen i andra stycket innebär att kommuner och landsting
måste anmäla om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras, flyttas eller läggs ned. Anmälan ska ske inom en månad efter
att ändringen skett. Nedläggningar ska dock anmälas snarast.
Bestämmelsen har utformats utifrån motsvarande bestämmelse
i patientsäkerhetslagen, se prop. 2009/10:210 s. 192 och prop.
1995/96:176 s. 76 f. och 96 f. Anmälan av förändringar i verksamheten avser endast sådana ändringar som uppenbart är av betydelse
för Inspektion för vård och omsorg att känna till. Om en verksamhet helt eller delvis läggs ned är det ett sådant intresse. Vilka förändringar i verksamheten som är att betrakta som väsentliga är
naturligtvis beroende av bl.a. verksamhetens omfattning, inriktning
och organisationsstruktur. Det är emellertid inte aktuellt att anmäla
förändringar i personaluppsättning eller metoder i andra fall än då
detta innebär en ny inriktning på verksamheten. Successiva förändringar som var och en för sig bedöms vara av mindre betydelse,
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men som sammantagna innebär att verksamheten omstöps, ska anmälas när den nya inriktningen kan skönjas.
Övervägande finns i avsnitt 10.3.
7§
Paragrafen är ny. I paragrafen regleras en skyldighet för den som
yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet, i de fall utförandet av en
uppgift överlämnats genom avtal enligt 2 kap. 5 §, att i vissa fall
lämna ut personuppgifter. Uppgiftsskyldigheten gäller till den socialnämnd som har beslutat om en insats som genomförs i den enskilda
verksamheten, för uppgifter som nämnden behöver för kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering. Dessa ändamål
motsvarar de ändamål för behandling av personuppgifter som anges i
12 § 10 förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten, med undantag för tillsyn av verksamhet.
Bestämmelsen innebär att den som bedriver den enskilda verksamheten har en skyldighet att lämna ut sådana uppgifter som den offentliga huvudmannen behöver för något av de godkända ändamålen för
behandling av personuppgifter som anges. Syftet är att den föreslagna bestämmelsen ska ha samma innebörd som bestämmelsen i
förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Övervägande finns i avsnitt 10.2.3.

14.3

Förslaget till lag om ändring
i patientsäkerhetslagen (2010:659)

6 kap.
15 a §
Paragrafen är ny. I bestämmelsen föreskrivs att hälso- och sjukvårdspersonalen i den enskilda hälso- och sjukvården är skyldig att,
till den offentliga huvudman som ansvarar för hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), i vissa fall lämna ut
personuppgifter. Uppgiftsskyldigheten gäller uppgifter som huvudmannen behöver för att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvaliteten i verksamheten, för administration, planering, upp-
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följning och utvärdering av verksamheten, eller för att framställa
statistik om hälso- och sjukvården. Dessa ändamål motsvarar de
ändamål för personuppgiftsbehandling som anges i 2 kap. 4 § 4–6
patientdatalagen (2008:355), med undantag för tillsyn av verksamhet. Bestämmelsen innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen har en
skyldighet att lämna ut sådana uppgifter som den offentliga huvudmannen behöver för något av de godkända ändamålen för behandling av personuppgifter som anges. Syftet är att den föreslagna bestämmelsen ska ha samma innebörd som bestämmelsen i patientdatalagen (se prop. 2007/08:126 s. 55 ff.).
Övervägandena finns i avsnitt 10.2.3.
7 kap.
24 §
Det nya andra stycket innebär att Inspektionen för vård och omsorg kan förelägga en vårdgivare att anmäla verksamhet i enlighet
med 2 kap. 1–2 §§, såsom en ny eller ändrad verksamhet. Ett föreläggande får även förenas med vite.
Övervägandena finns i avsnitt 10.3.
10 kap.
1§
Bestämmelsen upphävs. Övervägandena finns i avsnitt 10.3.
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Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat
utförda välfärdstjänster
Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015
Sammanfattning
En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för och föreslå
hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster
bör regleras. Syftet med utredningen är att säkerställa dels att
offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för
och på ett sådant sätt att de kommer brukarna till godo, dels att
eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått. Utredningen ska föreslå hur offentlig
finansiering av privat utförda välfärdstjänster kan utformas så att
den säkrar likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effektivitet,
behovsstyrning och öppenhet.
De nya reglerna ska omfatta verksamhet inom skolväsendet och
äldreomsorgen samt sådan hälso- och sjukvård som omfattas av
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Vidare ska hem för vård och
boende (HVB) och all verksamhet inom socialtjänsten som bedrivs
i privat regi omfattas, även sådan verksamhet som en kommun eller
ett landsting genom avtal har lämnat över till en enskild aktör att
utföra, liksom all verksamhet som är kopplad till insatser enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vad
gäller personlig assistans som bedrivs i privat regi inkluderas sådan
assistans som bedrivs med stöd av assistansersättning. De regler som
tas fram ska beakta den enskilda brukarens behov, självbestämmande
och rättigheter.
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Utredaren ska vidare bedöma om det är lämpligt att de nya reglerna även omfattar särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, som regleras i 24 och 25 kap. skollagen (2010:800),
och i så fall lämna sådana förslag.
Utredaren ska analysera om kraven bör vara lika för alla utförare, eller om det finns behov av att ställa olika krav beroende på
drifts- och verksamhetsform och verksamhetsområde, och i så fall
föreslå hur kraven kan utformas. All reglering som föreslås ska ha
som utgångspunkt att offentliga medel ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel
ska återinvesteras i den verksamhet där de har uppstått.
Utredaren ska även undersöka hur regelverket som styr upphandling av bl.a. sociala tjänster kan förenklas och göras mer flexibelt, samt föreslå insatser för att förbättra förutsättningarna för
den idéburna sektorn i välfärden, inom ramen för bl.a. upphandlingsrätten. Utredaren ska vidare klarlägga om valfrihetssystem enligt
lagen (2008:962) om valfrihetssystem kan anses utgöra tillståndseller auktorisationssystem enligt 2014 års upphandlingsdirektiv.
Utredaren ska också utvärdera de regler som gäller för tillfälliga
asylboenden och lämna förslag på åtgärder som innebär krav på att
privata aktörer som vill få ta del av offentliga medel ska kunna visa
hur dessa ska användas i verksamheten och komma brukarna till
godo.
De delar av uppdraget som gäller tillstånds- och auktorisationssystem och andra alternativ till offentlig upphandling, samt skyldigheten att erbjuda vårdvalsystem i primärvården enligt 5 § hälsooch sjukvårdslagen, ska redovisas senast den 1 november 2015.
Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 1 november 2016.
Befintlig reglering
Gällande regler för privata utförare inom vård och omsorg
Flertalet av de uppgifter som kommuner och landsting ansvarar för
inom vård- och omsorgsområdet regleras i speciallagstiftning. I flera
av dessa lagar, t.ex. socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL,
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), förkortad HSL, och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, har lagstiftaren förtydligat vilka regler som gäller för
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att kommuner och landsting ska få lämna över utförandet av viss
verksamhet till privata utförare.
Sedan 2010 är det obligatoriskt för landstingen att erbjuda vårdvalssystem i primärvården (5 § HSL). Det innebär att landstingen
har en skyldighet att organisera primärvården så att alla som omfattas av deras ansvar för hälso- och sjukvård ska kunna välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en
fast läkarkontakt. Landstingen ska utforma vårdvalssystemet så att
alla utförare behandlas lika, men de har rätt att själva utforma sina
regelverk och de närmare villkoren för godkända leverantörer.
Inom övriga delar av vård- och omsorgsområdet innebär den
kommunala självstyrelsen att kommuner och landsting har en relativt stor frihet att själva organisera sin verksamhet. Som ett led i
rätten att organisera verksamheten kan kommuner och landsting
välja att antingen bedriva verksamhet i egen regi eller anlita privata
utförare för viss verksamhet. Av 12 kap. 4 § regeringsformen framgår att förvaltningsuppgifter kan lämnas över till juridiska personer
och enskilda individer. Att kommuner och landsting har möjlighet
att lämna över förvaltningsuppgifter till privata utförare framgår
också av 3 kap. 16 § kommunallagen (1991:900).
Även om en kommun eller ett landsting efter upphandling har
överlämnat en viss uppgift åt en privat utförare har kommunen
eller landstinget kvar huvudmannaskapet och det övergripande ansvaret för verksamheten. Kommunen eller landstinget har bl.a. en
skyldighet att se till att den anlitade privata utföraren följer de bestämmelser som gäller för verksamheten.
Gällande regler för enskilda huvudmän och privata utförare
inom skolväsendet
Det finns en viktig och grundläggande skillnad mellan skolverksamhet för barn och unga och andra områden som kommuner och
landsting ansvarar för. För att en enskild fysisk eller juridisk person
ska få bedriva utbildning inom skolväsendet krävs att personen har
godkänts som huvudman för utbildningen. Det är Statens skolinspektion (Skolinspektionen) som beslutar om godkännande av
enskilda huvudmän för verksamhet som avser förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, eller fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola
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eller grundsärskola. När det gäller förskolor och andra fritidshem
är det i stället den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska
besluta om godkännande.
Ett godkännande som enskild huvudman medför en rätt till bidrag från elevens hemkommun. Den enskilde har som huvudman
fullt ansvar för verksamheten. Skolinspektionen har det huvudsakliga ansvaret för tillsyn av utbildning inom skolväsendet. Det gäller
oavsett om utbildningen bedrivs av en enskild eller offentlig huvudman. De fristående förskolor och fritidshem som har godkänts av
en kommun omfattas dock av kommunens tillsynsansvar.
En kommun har således inte något ansvar för den utbildning
som bedrivs vid fristående skolor. Kommunen har inte heller möjlighet att bestämma över etableringen av fristående skolor inom
kommunen. Berörda kommuner ska dock ges tillfälle att yttra sig
över en ansökan om att godkännas som huvudman för en utbildning.
Huvudmän som har ansökt om godkännande efter den 1 oktober
2014 ska även samråda med den berörda kommunen innan utbildningen startar.
Om verksamheten vid en fristående skola eller förskola läggs
ned, är det kommunens ansvar att erbjuda barn och elever i den
nedlagda verksamheten motsvarande verksamhet.
I skolväsendet ingår även skolformer som riktar sig till vuxna:
kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna
(särvux) och utbildning i svenska för invandrare (sfi), för vilka
kommunerna som huvudregel är huvudmän. För dessa skolformer
finns ingen godkännandeprövning på det sätt som finns för skolväsendet i övrigt. I stället kan kommunen uppdra åt enskilda att
anordna vuxenutbildning på samma sätt som inom vård- och omsorgsområdet. Även delar av huvudmannaskapet, t.ex. utfärdandet
av betyg, kan överlåtas till en enskild utbildningsanordnare. Detta
förutsätter bl.a. att anordnaren har beviljats s.k. betygsrätt av Skolinspektionen. Kommunen har dock alltid kvar huvuddelen av huvudmannaskapet och det övergripande ansvaret för verksamheten.
Utöver regleringen av verksamheter inom skolväsendet innehåller skollagen (2010:800) även bestämmelser om vissa särskilda
utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs
i stället för utbildning inom skolväsendet. För sådan verksamhet,
som alltså inte ingår i skolväsendet, gäller gemensamma bestämmelser i skollagen endast om det anges särskilt. I skollagens 24 kap.
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finns bestämmelser om de särskilda utbildningsformerna: internationella skolor, utbildning vid särskilda ungdomshem, utbildning
för intagna i kriminalvårdsanstalt, utbildning vid folkhögskola som
motsvarar utbildning i svenska för invandrare, utbildning för barn
och elever som vårdas på sjukhus eller annan motsvarande institution samt utbildning i hemmet eller på annan lämplig plats. För
närvarande är det endast enskilda som, efter godkännande av Skolinspektionen, är huvudmän för internationella skolor.
När det gäller annan pedagogisk verksamhet finns i 25 kap.
skollagen bestämmelser om pedagogisk omsorg som erbjuds i stället
för förskola eller fritidshem, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (s.k. nattis). Den kommun där en enskild bedriver pedagogisk omsorg ska efter ansökan, och om kraven uppfylls, besluta att
den enskilde har rätt till bidrag. Om en enskild, som har godkänts
som huvudman för fritidshem, i stället erbjuder öppen fritidsverksamhet till elever, ska bidrag under vissa förutsättningar lämnas av
hemkommunen. En kommun får även, om vissa krav är uppfyllda,
lämna bidrag till öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.
Gällande regler om offentlig upphandling
När kommuner eller landsting beslutar att anlita en privat utförare
för att mot ersättning tillhandahålla en viss verksamhet måste de
som huvudregel upphandla tjänsten. Bestämmelser om upphandling finns i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad
LOU, och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster, förkortad LUF. Dessa lagar
bygger i huvudsak på rådets direktiv om offentlig upphandling
(2004/18/EG) respektive rådets direktiv om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2004/17/EG).
Utöver regler om upphandling i LOU och LUF finns bestämmelser om valfrihetssystem i lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
förkortad LOV. Denna lag reglerar vad som gäller för de kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta kommunala och
landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd-, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.
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LOV är således ett alternativ till upphandling enligt LOU som kan
tillämpas på bl.a. omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för
personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.
Vid upphandlingar har kommuner och landsting möjlighet att
på olika sätt ställa krav, både på tjänsten som upphandlas och på
leverantörerna som ska utföra tjänsten. Kraven måste dock utformas i enlighet med upphandlingsdirektiven och EU-rätten i övrigt.
Utvecklingen av privat utförda välfärdstjänster
Kommuners och landstings köp av verksamhet
Utvecklingen de senaste tio åren visar att kommuner och landsting
i allt större utsträckning köper verksamhet av privata utförare i stället
för att utföra verksamheten i egen regi (se Sveriges Kommuner och
Landstings skrift Köp av verksamhet, kommuner, landsting och
regioner 2006–2013). Som exempel kan nämnas att kommunernas
kostnader för köp av verksamhet inom vård och omsorg från privata
utförare har ökat från 19 miljarder kronor 2006 till 35 miljarder
kronor 2013. De privata utförarnas andel av de totala kostnaderna
har under perioden ökat från knappt 12 procent till drygt 16 procent.
Inom vissa verksamheter har andelen köpt verksamhet ökat mer är
inom andra. Enligt Socialstyrelsens rapport Äldre och personer
med funktionsnedsättning – regiform 2013 har andelen hemtjänsttimmar i privat regi ökat med över 10 procentenheter 2007–2013
för personer i ordinärt boende som är 65 år eller äldre. Under
samma period har andelen hemtjänsttimmar för personer i ordinärt
boende som är under 65 år, och har en funktionsnedsättning, ökat
med nästan 20 procentenheter. Ökningen av kommunernas kostnader för köp av verksamhet har dock mattats av något under de senare
åren.
Nettokostnaden för hälso- och sjukvården uppgick 2013 till
200 miljarder kronor. Andelen verksamhet som landstingen producerade i egen regi motsvarade 78 procent och andelen köpt verksamhet uppgick till 22 procent (motsvarande 44 miljarder kronor).
År 2006–2013 ökade andelen köp av verksamhet från ca 18 procent
till 22 procent av den totala verksamheten. Av den totala andelen
köpt verksamhet ökade under perioden köpen från privata utförare
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från 10 procent till 13 procent av nettokostnaden. Andelen köp av
verksamhet från offentliga utförare ökade samtidigt från 7 till 9 procent.
Skolväsendet och vissa andra utbildningsformer för barn och unga
Andelen barn och elever i förskolor och skolor med enskild huvudman har ökat. Höstterminen 2004 uppgick andelen barn och
elever i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola med enskild huvudman till 9,8 procent. Höstterminen 2013 hade motsvarande andel ökat till 17,2 procent.
Inom förskolan finns det ett stort antal enskilda huvudmän,
drygt 2 000. Av dessa är drygt hälften ekonomiska föreningar och
lite mer än en fjärdedel aktiebolag. Av statistik framtagen av Statens
skolverk (Skolverket) framgår att aktiebolagen driver nästan lika
många förskolor som de ekonomiska föreningarna.
Det finns även olika driftsformer representerade bland huvudmännen för de fristående skolorna. Under de första åren efter
genomförandet av den s.k. friskolereformen 1992 drevs de flesta
fristående skolorna av idéburna aktörer, dvs. ideella föreningar och
stiftelser. När det gäller barn och unga har skolväsendet emellertid
utvecklats så att den enskilt bedrivna verksamheten numera domineras av vinstdrivande aktiebolag, som dessutom ofta är delar av
större utbildningskoncerner. Av Skolverkets rapport Privata aktörer inom förskola och skola, En nationell kartläggning av enskilda
huvudmän och ägare (rapport 410, 2014) framgår att 85 procent av
eleverna i fristående gymnasieskolor hösten 2013 gick i skolor som
drevs av aktiebolag. Motsvarande andel i de fristående grundskolorna var 66 procent.
Inom vuxenutbildningen, dvs. komvux, särvux och sfi, är andelen kursdeltagare som deltar i utbildning som bedrivs av enskilda
anordnare större än andelen elever i en fristående förskola eller
skola inom skolväsendet i övrigt. Rikstäckande statistik över antalet privata anordnare inom vuxenutbildningen saknas. Enligt Skolverkets statistik deltog totalt 42 procent av kursdeltagarna i komvux 2013 i utbildning som anordnades av någon annan än kommunen. Av kursdeltagarna som studerade på gymnasial nivå studerade
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44 procent hos en privat anordnare. För dem som studerade på
grundläggande nivå var motsvarande andel 25 procent. Det innebär
att andelen kursdeltagare i komvux som anordnas av en privat utförare hade ökat med 12 procentenheter på fem år. Inom sfi deltog
en dryg tredjedel av kursdeltagarna 2013 i utbildning som anordnades av en annan än kommunen: 2 procent i utbildning som gavs
av en folkhögskola, 3 procent i utbildning som anordnades av ett
studieförbund och 30 procent i utbildning som anordnades av en
annan privat anordnare. För särvux saknas motsvarande uppgifter.
Inom området pedagogisk omsorg minskade antalet verksamheter från ca 4 350 verksamheter 2009 till ca 3 050 verksamheter
2013. Samtidigt hade andelen verksamheter som drivs av enskilda
huvudmän ökat från 18 procent till 33 procent, och andelen barn i
privat bedrivna verksamheter ökat från 20 procent till 37 procent.
Av de öppna förskolorna drevs 9 procent i enskild regi 2013, vilket
var en minskning från 13 procent 2008. Andelen enskilda som bedrev öppen fritidsverksamhet 2013 var 16 procent, vilket var en liten
ökning jämfört med 2008.
Existerande möjligheter att begränsa vinstuttag i aktiebolag
Annat syfte än vinst
Aktiebolagslagen (2005:551), förkortad ABL, utgår från att ett bolags verksamhet bedrivs i syfte att bereda aktieägarna vinst (prop.
1975:103 s. 476 och prop. 2004/05:85 s. 219). Det är dock enligt
3 kap. 3 § ABL möjligt att i bolagsordningen ta in en bestämmelse
om att bolaget helt eller delvis ska ha ett annat syfte. Bakgrunden
till bestämmelsen är att vinstsyftet inte behöver vara avgörande för
varför ett företag startas och att det därför finns behov av att kunna
föreskriva att bolagets verksamhet ska ha ett annat syfte. I en sådan
föreskrift ska det preciseras hur bolagets vinst i stället ska användas
och hur bolagets tillgångar ska användas vid en likvidation.
Att ett annat syfte än vinst har angetts i bolagsordningen hindrar dock inte att aktieägarna själva tillgodogör sig överskottet av
verksamheten. En bestämmelse om ett helt eller delvis annat syfte
hindrar inte heller att bolaget i framtiden används för att ge vinst åt
aktieägarna. Aktieägarna kan antingen ändra bolagsordningen eller,
om de är ense, bortse från bestämmelsen.
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Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning
Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, ett s.k.
SVB-bolag, är en särskild form av privat aktiebolag (32 kap. 1–4 §§
ABL). I de flesta avseenden gäller samma regler för ett SVB-bolag
som för andra privata aktiebolag.
Syftet med att införa bestämmelser om SVB-bolag var att tillhandahålla en företagsform som har det privata aktiebolagets utvecklade organisation och flexibilitet, men som samtidigt är ägnad
för verksamhet utan vinstsyfte eller med begränsat vinstsyfte. I ett
SVB-bolag är vinstutdelningsbegränsningarna rättsligt reglerade.
De följer alltså av ABL och kan inte åsidosättas av aktieägarna.
Behovet av nya regelverk
Kommuner och landsting köper som ovan framgått i allt större
omfattning verksamhet för att genomföra sina uppdrag. Inom vissa
områden, t.ex. hemtjänsten och primärvården, förekommer det
många mindre företag. Trenden är dock att det bildats större, nationella koncerner som verkar inom många kommuner och landsting.
Inom t.ex. vård- och omsorgsbranschen dominerar sju stora koncerner, varav fem helt eller till större del ägs av s.k. riskkapitalbolag.
Även inom skolväsendet har det bildats större nationella koncerner
genom att framför allt mindre utbildningsföretag och skolor har
köpts upp. Mer än var tredje elev som går i en fristående grundskola eller en fristående gymnasieskola går i en skola som tillhör
något av de tio största friskoleföretagen, varav fem ägs av riskkapitalbolag (Dagens samhälle, Den offentliga marknaden 2014).
Köp av tjänster från idéburna aktörer har generellt sett hittills
skett i liten omfattning. Inom områdena skola, vård och omsorg
har de idéburna aktörerna andelsmässigt minskat. Köpen av tjänster
från idéburna aktörer motsvarade 2,2 procent av kommunernas och
landstingens totala kostnader för köp av tjänster 2006, och hade
minskat till 2,0 procent 2013 (Dagens samhälle, Den offentliga marknaden 2014).
Förekomsten av vinstintresse påverkar incitamentsstrukturen i
verksamheten, vilket går ut över kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet
och arbetsvillkor. Väl utformade regelverk för kvalitet och tillsyn
begränsar dock risken för detta.
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Det finns mot denna bakgrund starka skäl att se över dagens regelverk och ta fram förslag på hur regelverket bör vara utformat för
att säkerställa att offentliga medel inom välfärden används för den
verksamhet som de är avsedda för.
Uppdraget
Förslag till nytt regelverk för utförande av välfärdstjänster
Skattemedel ska användas till just den verksamhet som de är avsedda för. För att få ta del av offentliga medel är det rimligt att
kräva att privata aktörer som tillhandahåller välfärdstjänster ska
kunna visa att de offentliga medlen kommer brukarna till godo.
Eventuella överskott ska som huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de har uppstått. Det enda godtagbara undantaget från
huvudregeln bör vara att privat insatt kapital, och medel motsvarande en låg ränta på kapitalet, inte behöver återinvesteras. Nya
regler om hur offentliga anslag får användas för privat utförda välfärdstjänster bör därför starkt begränsa möjligheterna att dela ut
vinst eller på annat sätt föra ut medel från verksamheten, även i
samband med försäljning.
Utöver det ovan nämnda huvuduppdraget bör utredaren också
se över hur olika former av tillståndsprövning, krav på bemanning
och syftesparagrafer i verksamheternas styrande dokument kan användas i syfte att säkerställa att skattemedel används för just den
verksamhet de är avsedda för. Utredaren bör även undersöka hur
möjligheten att bedriva verksamhet i form av SVB-bolag kan utnyttjas i samma syfte.
För privata aktörer som vill verka inom ramen för vissa skattefinansierade välfärdstjänster finns två alternativ: att bli upphandlad
för att utföra en tjänst eller att få tillstånd att bedriva en viss verksamhet. I vissa fall kan de två alternativen kombineras. För de verksamheter som kräver tillstånd eller motsvarande typ av godkännande
ställs det vid tillståndsprövningen ett antal krav som måste vara
uppfyllda för att den privata aktören ska få bedriva verksamheten.
Ett sätt att säkerställa att medel används till det de är avsedda
för kan vara att inom ramen för tillståndsprövningen ställa krav
som bl.a. begränsar möjligheten till vinstutdelning. Ett annat sätt
att begränsa möjligheten till utdelning är att reglera syftet med
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verksamheten. Här kan eventuellt bestämmelserna om aktiebolags
syfte i 3 kap. 3 § och om SVB-bolag i 32 kap. ABL vara av betydelse.
En annan utgångspunkt för en reglering som ska säkerställa att
offentliga medel används till det de är avsedda för är att se till att
varje enskild verksamhet är rätt bemannad. Det ska inte vara möjligt att dra ned på bemanningen så att det försämrar kvaliteten eller
säkerheten i verksamheten. Detta bör gälla för alla verksamhetsområden där offentligt finansierade välfärdstjänster utförs av enskilda aktörer.
En ny reglering bör gälla såväl befintliga som nya utförare. Befintliga utförare bör dock ges förutsättningar för att kunna anpassa
sina verksamheter till de nya reglerna.
En utgångspunkt bör vara att de nya reglerna ska underlätta för
idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn. Kraven bör utformas på ett sådant sätt att de värnar en mångfald av
utförare och att verksamhet inom välfärdssektorn även fortsättningsvis kan bedrivas i olika drifts- och ägarformer.
Det bör inte ingå i utredarens uppdrag att överväga eller föreslå
ändringar i grundlag.
En ny reglering bör omfatta offentligt finansierade välfärdstjänster som anordnas av privata utförare inom skolväsendet och
äldreomsorgen samt sådan hälso- och sjukvård som omfattas av
HSL. Vidare bör hem för vård och boende (HVB) och all verksamhet inom socialtjänsten som bedrivs i privat regi omfattas, även
sådan verksamhet som en kommun genom avtal har lämnat över till
en enskild aktör att bedriva, liksom all verksamhet som är kopplad
till insatser enligt LSS. Vad gäller personlig assistans som bedrivs i
privat regi inkluderas sådan assistans som bedrivs med stöd av assistansersättning. De regler som tas fram ska beakta den enskilda
brukarens behov, självbestämmande och rättigheter. Om utredaren
bedömer att det är lämpligt ska förslagen även omfatta de särskilda
utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som regleras i
24 och 25 kap. skollagen.
Utredaren ska mot denna bakgrund
 utreda om det är lämpligt, och rättsligt möjligt, att införa krav
på att privata utförare av välfärdstjänster i sin bolagsordning
eller motsvarande styrande dokument ska införa en syftesparagraf med innebörden att syftet med verksamheten är att bedriva
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och utveckla verksamheten med god kvalitet och att eventuella
överskott som huvudregel ska återinvesteras,
 föreslå hur SVB-bolag, eller andra bolagsformer, kan användas
för att säkerställa att offentliga medel kommer verksamheten
och brukarna till godo,
 bedöma om det för tillståndspliktig verksamhet bör införas krav
på hur offentliga medel får användas, och i så fall överväga om
det bör införas tillståndsplikt för sådana verksamheter för vilka
det i dag inte krävs tillstånd,
 utreda om det är lämpligt, och rättsligt möjligt, att ställa krav på
bemanning i form av personaltäthet eller personalkostnader i
samband med tillståndsprövning,
 överväga om det är lämpligt, och rättsligt möjligt, att på annat
sätt ställa krav på användandet av offentliga medel så att det inte
blir möjligt att dra ned på personaltäthet eller personalkostnader
för att göra vinst,
 bedöma vilka andra metoder som kan användas för att uppnå
målet att överskott som huvudregel ska återinvesteras i just den
verksamhet som de offentliga medlen är avsedda för, med beaktande av att reglerna inte ska kunna kringgås för att tillgodose
ekonomiska intressen,
 ta ställning till vilka krav som bör ställas på privata aktörer, och
om kraven bör vara lika för alla eller om det finns behov av att
ställa olika krav beroende på drifts- och verksamhetsform och
verksamhetsområde; krav som dock samtliga ska ha som utgångspunkt att offentliga medel ska gå till just den verksamhet
de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel
återinvesteras i den verksamhet där de har uppstått,
 i samtliga delar av uppdraget föreslå författningsändringar och
andra åtgärder som utredaren utifrån sitt uppdrag anser vara
befogade, och
 föreslå hur befintliga aktörer kan ges förutsättningar att ställa
om sin verksamhet till nya krav, och, vid behov, föreslå övergångsbestämmelser.
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Nya regler för upphandling av välfärdstjänster
Den 26 februari 2014 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av
direktiv 2004/18/EG (LOU-direktivet), direktiv 2014/25/EU om
upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv
2004/17/EG (LUF-direktivet) samt direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner (LUK-direktivet). Förslag till hur direktiven ska genomföras i svensk rätt finns i Genomförandeutredningens betänkanden (SOU 2014:51 och SOU 2014:69) och i
departementspromemorian Nya regler om upphandling (Ds 2014:25).
Avsikten är att samtliga förslag ska behandlas samlat i en kommande proposition och att direktiven ska genomföras genom en ny
lag om offentlig upphandling, en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna och en ny lag om upphandling av koncessioner.
Enligt de nya upphandlingsdirektiven gäller – i stället för den
tidigare ordningen med B-tjänster – särskilda och förenklade regler
för sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Regleringen innebär
bl.a. att medlemsstaterna ska införa bestämmelser om annonsering
och efterannonsering samt att de grundläggande principerna om
öppenhet och likabehandling ska iakttas vid upphandling av sådana
tjänster. Medlemsstaterna får dock själva fastställa vilka förfaranderegler som ska gälla, vilket innebär att det finns ett stort utrymme
för medlemsstaterna att anta förenklade regler om upphandling av
dessa tjänster.
Genomförandeutredningen har föreslagit att upphandling av
sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska regleras på motsvarande sätt som B-tjänsterna har reglerats.
Den 11 december 2014 meddelade EU-domstolen dom i mål
C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 ”Spezzino” m.fl. mot San
Lorenzo Soc. coop. sociale och Croce Verde Cogema cooperativa
sociale Onlus, EU:C:2014:2440. I domen erinrar domstolen om att
unionsrätten inte begränsar medlemsstaternas behörighet att utforma sina system för hälso- och sjukvård och social trygghet. Domstolen slår därefter fast att EU-rätten under vissa förutsättningar
inte utgör hinder för nationell lagstiftning som innebär att vissa Btjänster ska anförtros åt frivilligorganisationer genom direkttilldelning.
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Sammantaget möjliggör regleringen av sociala tjänster och andra
särskilda tjänster i de nya direktiven införandet av ett förenklat och
mer flexibelt regelverk för upphandling av välfärdstjänster. EUdomstolens praxis visar också att det finns möjligheter att t.ex. särskilt
premiera idéburna aktörer vid upphandling av sådana tjänster.
Utredaren ska mot denna bakgrund
 föreslå hur regelverket som styr upphandling av sociala tjänster
och andra särskilda tjänster kan förenklas och göras mer flexibelt,
 analysera och redovisa det EU-rättsliga utrymmet för att vid
upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster säkerställa att eventuella överskott återförs till verksamheten, samt
 föreslå hur bestämmelser om upphandling av sociala tjänster och
andra särskilda tjänster ska utformas i de nya kommande upphandlingslagarna.
Tillstånds- och auktorisationssystem och andra alternativ
till upphandling
Eftersom EU-rätten inte begränsar medlemsstaternas möjligheter
att utforma sina system för hälso- och sjukvård samt social trygghet finns det ett utrymme att reglera verksamheterna på ett sådant
sätt att välfärdstjänsterna inte behöver upphandlas.
Av skälen till 2014 års upphandlingsdirektiv framgår bl.a. att system där samtliga aktörer som uppfyller vissa villkor har rätt att
utföra en bestämd uppgift utan selektivitet inte ska ses som en upphandling, utan enbart som ett auktorisationssystem (skäl 4 i LOUdirektivet). Som exempel på sådana system anges valfrihet för kunden och system med servicecheckar. Denna typ av arrangemang ska
inte heller betraktas som upphandlingspliktiga koncessioner (skäl 13
i LUK-direktivet). Det är således möjligt att låta privata utförare,
under förutsättning att det sker utan selektivitet, tillhandahålla välfärdstjänster utan att tjänsterna behöver upphandlas i enlighet med
EU:s upphandlingsregelverk.
Detta öppnar i sin tur för att skapa flexiblare regelverk som tillåter
att kvalitet och kontinuitet tillmäts större betydelse. Exempel på
sådana alternativa regelverk är tillstånds- eller auktorisationssystem,
vilket innebär att alla som uppfyller kraven för tillstånd eller aukto286
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risation får utföra en bestämd uppgift, under förutsättning att det
är kunden eller brukaren som väljer utförare och inte myndigheten.
Valfrihetssystem enligt LOV är ett befintligt alternativ till upphandling enligt LOU, som kan tillämpas bl.a. när det gäller omsorgsverksamhet och hälso- och sjukvårdstjänster. Grundprincipen
i ett valfrihetssystem är att den enskilde väljer vilken av de godkända och kontrakterade leverantörerna som ska utföra tjänsten.
Relationen mellan den upphandlande myndigheten och leverantören manifesteras i ett skriftligt kontrakt mellan parterna. Vid tillkomsten av LOV gjorde regeringen den sammantagna bedömningen att kontrakt inom valfrihetssystem enligt LOV skulle anses
utgöra s.k. tjänstekoncessioner (prop. 2008/09:29 s. 52–57). Upphandlingsrätten har dock, bl.a. genom antagandet av 2014 års upphandlingsdirektiv, genomgått förändringar som har betydelse för
denna bedömning.
Det finns behov av att klarlägga hur valfrihetssystemen ska klassificeras rättsligt. Det är av särskilt intresse att närmare belysa om
valfrihetssystemen enligt LOV ur ett EU-rättsligt och offentligrättsligt perspektiv kan anses utgöra sådana tillstånds- eller auktorisationssystem som avses i skälen i 2014 års upphandlingsdirektiv.
Det bör också göras en bedömning av vilka möjligheter till och behov
av justeringar av LOV som den rättsliga klassificeringen medför.
Utredaren ska mot denna bakgrund
 analysera och redovisa möjligheterna att använda tillståndssystem eller andra alternativ till upphandling när privata aktörer
ska anförtros att utföra välfärdstjänster,
 utreda vilka välfärdstjänster sådana alternativa system är lämpliga för och föreslå hur dessa system bör utformas,
 klarlägga hur valfrihetssystemen enligt LOV bör klassificeras
rättsligt,
 bedöma om det finns behov av justeringar av LOV utifrån den
rättsliga klassificeringen, samt
 föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som utredaren utifrån sitt uppdrag anser vara befogade.
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Skyldigheten att erbjuda vårdval i primärvården
Sedan 2010 är det obligatoriskt för landstingen att erbjuda vårdvalssystem i primärvården (5 § HSL). Det innebär att landstingen
har en skyldighet att organisera primärvården så att alla som omfattas av deras ansvar för hälso- och sjukvård ska kunna välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en
fast läkarkontakt. Landstingen ska utforma sina vårdvalssystem så
att alla utförare behandlas lika, men landstingen har rätt att själva
utforma regelverken och de närmare villkoren för godkända leverantörer. Kravet kan ses som en inskränkning av den kommunala
självstyrelsen, då det har satt upp hinder för möjligheterna för
huvudmännen inom sjukvården att utforma och utveckla egna
modeller för en god primärvård med medborgarnas rätt till en god
vård i centrum.
Utredaren ska mot denna bakgrund
 föreslå hur regleringen kan ändras så att landstingen inte ska
vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården, men med bibehållen möjlighet för patienterna att enligt 9 kap. 1 § patientlagen (2014:821) välja utförare av offentligt finansierad öppenvård.
Förutsättningar för en växande idéburen sektor
I mars 2014 tillsattes en särskild utredare för att undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, utvecklas och därigenom bidra
till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Utredningen har antagit namnet Utredningen om ett
stärkt och självständigt samhälle (Ku U 2014:04). Syftet med utredningen är bl.a. att bättre ta till vara dessa organisationers kompetens och kapacitet i mötet mellan människor med olika social,
kulturell och ekonomisk bakgrund, inte minst inom vård och omsorg. Inom ramen för uppdraget utreds bl.a. s.k. idéburet offentligt
partnerskap. Det civila samhällets organisationer bedriver verksamhet inom ett flertal områden som styrs av olika regelverk. Reglerna
kan medföra begränsningar i organisationernas möjligheter att bedriva verksamhet och innebära svårigheter för dem som t.ex. inte
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har tillräcklig administrativ eller juridisk kapacitet. Som exempel
kan nämnas att många organisationer anser att de inte har möjlighet att delta i upphandlingar på lika villkor som andra aktörer. Därför har utredaren fått i uppdrag att föreslå hur organisationernas
möjligheter att delta i offentlig upphandling kan förbättras. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag den 29 februari 2016.
Det har också framkommit att kapitalbrist kan vara ett problem
för idéburna aktörer, t.ex. genom att det kan vara svårt att få lån
eller att hitta finansiärer till verksamheten. Finansiärer som vill ha
avkastning på insatt kapital prioriterar inte att investera i icke vinstdrivande företag (se bl.a. Tillväxtverkets rapport Varför är det så få
idéburna organisationer i välfärden?, 2012).
Som ett led i utredarens uppdrag att ta fram förslag på regler om
användningen av offentliga medel, och om återinvestering av överskott, finns det anledning att utreda hur aktörer utan vinstintresse
ska kunna utvecklas och få en mer framskjuten roll som utförare
inom välfärden. Det finns behov av att hitta ytterligare former för
hur det offentliga kan samverka med idéburna aktörer, t.ex. genom
att utveckla möjligheterna för det offentliga och icke vinstdrivande
aktörer att ingå partnerskap i syfte att samverka för att lösa en viss
uppgift inom välfärden.
Utredaren ska mot denna bakgrund
 utreda i vilken utsträckning det från kapitalförsörjningssynpunkt
finns inträdes- eller tillväxthinder för idéburna aktörer inom välfärdssektorn och, vid behov, föreslå åtgärder för att reducera sådana hinder,
 utreda om det är möjligt att inom ramen för upphandlingsrätten
föreslå regler om tillstånds- och auktorisationssystem eller andra
motsvarande system som innebär att de idéburna aktörernas särskilda potential kan tas till vara, och
 i samråd med Utredningen om ett stärkt och självständigt civilsamhälle, och med beaktande av utredningens arbete, föreslå hur
formen idéburet offentligt partnerskap ytterligare kan användas
och utvecklas.
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Internationell jämförelse av vinstuttag inom ramen för offentligt
finansierade välfärdstjänster
Genom att tillåta vinstdrivande aktörer och vinstuttag inom ramen
för offentligt finansierade välfärdstjänster skiljer sig Sverige från
länder med till viss del liknande system, t.ex. Norge, Danmark och
Nederländerna. Som ett led i arbetet med att föreslå ett nytt sammanhållet regelverk för hur offentliga medel ska användas i välfärdssektorn finns det skäl att undersöka hur verksamheten inom
ramen för offentligt finansierade välfärdstjänster bedrivs i andra
länder som också har helt eller delvis offentligt finansierade välfärdstjänster.
Utredaren ska mot denna bakgrund
 göra en internationell jämförelse av regler för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster och om möjligheten att ta
ut vinst, samt
 i samråd med Utredningen om ett stärkt och självständigt civilsamhälle, och med beaktande utredningens arbete, föreslå hur
modeller för utformning av välfärdstjänster som varit framgångsrika i andra länder kan användas i Sverige.
Öppenhet och insyn i användandet av offentliga medel
För att garantera öppenhet och insyn i hur offentliga medel används bör utförare inom välfärden redovisa sin ekonomi separat för
respektive enhet som ingår i verksamheten. Alla intäkter, kostnader
och eventuella vinster som uppstår i enskilda enheter bör framgå av
redovisningen, så att myndigheter, brukare och andra enkelt kan
följa hur resurserna används på respektive enhet.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1
Förslag till statens budget, finansplan m.m.) aviserat att det även
ska utredas hur offentlighetsprincipen kan införas eller insynen på
annat sätt kan öka i privata verksamheter som utför offentligt
finansierade välfärdstjänster inom områdena vård och omsorg samt
inom de skolformer och andra utbildningar som regleras av skollagen. Dessa överväganden bör omfatta de välfärdstjänster som
finansieras med offentliga medel och som omfattas av dessa direk-
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tiv, såvida inte utredaren finner att det finns skäl att undanta vissa
verksamhetsformer.
I enlighet med sexpartiöverenskommelsen inom ramen för Friskolekommittén (SOU 2013:56) har en utredare tillsatts med uppdrag att föreslå bestämmelser som reglerar hur kommunala och
enskilda huvudmän ska redovisa ekonomisk information på skolenhetsnivå (dir. 2014:126). Vidare har en annan utredare i uppdrag
att föreslå hur offentlighetsprincipen kan införas i fristående skolor
(dir. 2014:91). Av denna anledning bör den nu aktuella utredarens
uppdrag när det gäller öppenhet och insyn inte omfatta verksamhet
inom förskoleklass, grundskola och gymnasieskola samt motsvarande skolformer.
Utredaren ska mot denna bakgrund
 föreslå bestämmelser som reglerar hur ekonomisk information
för välfärdstjänster ska redovisas på enhetsnivå, samt överväga
om det är möjligt och lämpligt att en sådan redovisning även
omfattar de särskilda utbildningsformerna och annan pedagogisk verksamhet enligt 24 och 25 kap. skollagen, och
 föreslå hur sådan ekonomisk information ska utformas så att
den blir öppen, enhetlig och lättillgänglig.
Uppföljning och behov av statistik och annan information
En väl fungerande uppföljning är en förutsättning för att kunna
avgöra om offentliga medel används för avsedd verksamhet och att
reglerna inte kringgås i syfte att tillgodose ägarnas ekonomiska intressen. För att kunna följa upp de olika verksamheterna inom välfärden krävs att det finns tillgänglig statistik och annan information. Detta gäller såväl offentliga som privata aktörer.
I dagsläget skiljer sig den tillgängliga informationen mellan olika
verksamhetsområden. När det gäller verksamhet som regleras i
skollagen finns det statistik över alla huvudmän. Inom andra områden är dock såväl statistik som annan information bristfällig. Det
finns t.ex. betydande svårigheter att korrekt redovisa andelen privata och offentliga utförare inom vård och omsorg. Detta beror
bl.a. på att det saknas uppgift om antalet verksamheter som drivs i
offentlig regi. Ofta saknas även komplett information om andelen
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aktörer med vinstsyfte respektive idéburna aktörer inom privat
utförda och offentligt finansierade välfärdstjänster.
När det gäller statistik och annan information om vinst är det
också svårt att få en heltäckande bild, eftersom olika bokföringsmässiga strategier omöjliggör jämförelser. Relevanta mått skulle
exempelvis kunna vara rörelsemarginal och avkastning. När det
gäller fristående skolor har Skolkostnadsutredningen (U 2014:14)
redan i uppdrag att utreda detta. Den utredningens arbete bör därför beaktas vid utförandet av det nu aktuella uppdraget.
Utredaren ska mot denna bakgrund
 analysera och föreslå vilken statistik och annan information som
bör finnas tillgänglig för att kunna följa upp andelen aktörer med
vinstsyfte respektive idéburna aktörer inom välfärdsområdet,
 analysera och föreslå vilken statistik och annan information som
bör finnas tillgänglig så att det blir möjligt att följa upp om
offentliga medel används för avsedd verksamhet,
 identifiera och redovisa vilka brister som finns när det gäller
befintlig information och föreslå hur den kan förbättras, samt
 föreslå författningsändringar och andra åtgärder som utredaren
utifrån sitt uppdrag anser vara befogade.
Tillfälliga boenden för asylsökanden
Migrationsverket ansvarar för tillhandahållandet av asylboenden.
Myndigheten hyr bl.a. vanliga lägenheter av allmännyttiga och privata bostadsbolag, som erbjuds asylsökande, samt större anläggningar av kommunala och privata bolag. Myndigheten driver också
asylboenden i egen regi. Migrationsverket upphandlar även s.k.
tillfälliga asylboenden på den öppna marknaden, i enlighet med
LOU. I tjänsten ingår förutom boendet även bl.a. mathållning och
lokalvård. Tillfälliga asylboenden är möjliga att öppna och avveckla
med jämförelsevis kort varsel. Det är nödvändigt för att hantera
tillfälliga och oförutsedda upp- och nedgångar av antalet asylsökande. Att det är fråga om tillfälliga boenden innebär att kontrakten
är korta och affärsrisken relativt hög.
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Utredaren ska mot denna bakgrund
 föreslå åtgärder som innebär krav på att privata aktörer, för att
kunna få ta del av offentliga medel, ska kunna visa hur dessa ska
användas för verksamheten och komma brukarna till godo,
 undersöka om det bör ställas olika ekonomiska krav beroende
på om det är tjänsterna i anslutning till boendet eller själva bostaden som avses och vilka krav som i så fall är relevanta, samt
 belysa och beakta hur åtgärderna påverkar privata aktörers incitament att etablera sig på marknaden och därmed utbudet av tillfälliga boenden.
Uppdragets genomförande
EU-rättsliga aspekter
Utredaren ska vid genomförandet av samtliga delar av sitt uppdrag
analysera och redovisa hur eventuella ytterligare krav och regler
förhåller sig till eller påverkas av det EU-rättsliga regelverket.
I detta sammanhang är det viktigt att beakta gränsdragningen mellan
vad som kan anses utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt respektive icke-ekonomiskt intresse och vilka konsekvenser det kan få när
en tjänsteverksamhet anses vara av det ena eller det andra slaget.
Ägarprövningsutredningen
Den 20 december 2012 tillsattes Ägarprövningsutredningen (dir.
2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och dir. 2015:1). Utredningen
har som övergripande uppdrag haft att bedöma om det vid kommunal eller statlig tillståndsprövning finns behov av att inför krav
på t.ex. lämplighet och kompetens hos ägare, styrelse och verkställande ledning, samt föreslå vilka verksamheter som bör vara föremål för en eventuell utökad tillståndsplikt. Utredningen överlämnade sitt betänkande Krav på privata aktörer i välfärden den
11 februari 2015 (SOU 2015:7). Utredaren ska vid framtagandet av
förslag enligt dessa direktiv beakta de slutsatser som Ägarprövningsutredningen dragit och de förslag som utredningen har lämnat.
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Arbetsformer och samråd
Utredarens arbete ska bedrivas utåtriktat och i kontakt med berörda statliga myndigheter, kommuner, landsting, Sveriges Kommuner och Landsting, fackliga organisationer, organisationer som
företräder privata anordnare av offentligt finansierade välfärdstjänster, idéburna organisationer, brukarorganisationer, näringslivet
samt övriga intressenter.
Utredaren ska vid uppdragets genomförande utnyttja olika öppna
arbetsformer t.ex. frågepaneler, referensgrupper och seminarier. En
referensgrupp bestående av experter inom berörda verksamhetsområden ska utses.
I sitt arbete ska utredaren följa arbetet inom och inhämta synpunkter från de utredningar som berör frågeställningar som angetts
i uppdraget. Detta gäller särskilt Utredningen om införande av
offentlighetsprincipen i fristående skolor (U 2014:12), Skolkostnadsutredningen (U 2014:14), Utredningen om en kommunallag
för framtiden (Fi 2012:07), Utredningen om statliga finansieringsinsatser (dir. 2015:21) och Utredningen om ett stärkt och självständigt civilsamhälle (U 2014:04).
Utredaren ska också följa det övriga arbete som pågår inom
områdena skola, vård och omsorg, bl.a. genom samråd med Rådet
för etisk plattform för öppenhet och insyn i vård och omsorg.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med
kommittéförordningen (1998:1474). Utredaren ska särskilt beräkna
och redovisa förslagens samhällsekonomiska konsekvenser. För de
förslag som innebär kostnadsökningar eller intäktsminskningar för
det offentliga ska utredaren föreslå en finansiering. För samtliga
förslag som utredaren lämnar ska utredaren göra en analys av hur
de samhällsekonomiska kostnaderna för högre krav, ökad administrativ belastning för företag, statliga och kommunala myndigheter,
kommuner, landsting och domstolar samt krav på fler kontroller
förhåller sig till den effekt som förväntas uppnås.
Utredaren ska belysa förslagens effekter på utvecklingen av företagandet, nyetableringen och konkurrensen inom de aktuella
sektorerna. För samtliga förslag ska utredaren analysera och redo-
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göra för de administrativa kostnader som förslagen medför för
aktörerna. Utredaren ska vidare analysera vilka konsekvenser utredarens förslag får för brukare, anställda och existerande aktörer,
dvs. såväl små och medelstora som stora företag och den idéburna
sektorn. Förslagen ska utformas så att de kan bidra till att vidareutveckla mångfalden av aktörer, särskilt när det gäller den idéburna
sektorn. Om förslagen innebär en inskränkning av den kommunala
självstyrelsen, ska utredaren utforma förslagen så att de inte går
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till deras ändamål. Även
förslagens betydelse för den offentliga servicen i olika delar av landet ska redovisas.
Utredaren ska också analysera vilka konsekvenser förslagen får
för kvinnor och män samt förslagens effekter för jämställdheten.
Konsekvenserna ska anges enligt 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. I samband
med konsekvensanalysen ska utredaren inhämta synpunkter från
Tillväxtverket.
Redovisning
De delar av utredningens uppdrag som gäller tillstånds- och auktorisationssystem och andra alternativ till upphandling samt skyldigheten att erbjuda vårdvalsystem i primärvården enligt 5 § HSL
ska redovisas senast den 1 november 2015. Uppdraget ska i övrigt
redovisas senast den 1 november 2016.
(Finansdepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Välfärdsutredningen (Fi 2015:01)
Beslut vid regeringssammanträde den 15 oktober 2015
Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 5 mars 2015 att ge en särskild utredare i
uppdrag att bl.a.
 analysera och redovisa möjligheterna att använda tillståndssystem eller andra alternativ till upphandling när privata aktörer
ska anförtros att utföra välfärdstjänster,
 utreda vilka välfärdstjänster sådana alternativa system är lämpliga för och föreslå hur dessa system bör utformas,
 klarlägga hur valfrihetssystemen enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) bör klassificeras rättsligt,
 bedöma om det finns något behov av justeringar av LOV utifrån
den rättsliga klassificeringen,
 föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som utredaren utifrån sitt uppdrag anser vara befogade, samt
 föreslå hur regleringen kan ändras så att landstingen inte ska
vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården, men med
bibehållen möjlighet för patienterna att enligt 9 kap. 1 § patientlagen (2014:821) välja utförare av offentligt finansierad öppenvård (dir. 2015:22).
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Enligt direktiven skulle utredaren redovisa de ovan nämnda delarna
av uppdraget senast den 1 november 2015. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i dessa delar i stället redovisas tillsammans
med uppdraget i övrigt, dvs. senast den 1 november 2016.
(Finansdepartementet)
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Tilläggsdirektiv till
Välfärdsutredningen (Fi 2015:01)
Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015
Sammanfattning
Regeringen beslutade den 5 mars 2015 att ge en särskild utredare
i uppdrag att utreda förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras
(dir. 2015:22).
Utredaren får nu i uppdrag att utreda utökad tillståndsplikt
inom socialtjänstens område samt hur de register som Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) för över verksamhet inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården kan förbättras. Utredaren ska
även vidareutveckla Ägarprövningsutredningens förslag om krav på
ekonomisk långsiktighet, insikt, erfarenhet och lämplighet samt
bedöma om någon motsvarande prövning bör göras av anställda i
offentlig verksamhet som befinner sig i ledande ställning. Utredarens befintliga uppdrag i fråga om ekonomisk redovisning vidgas
och förändras delvis. Utredaren får även ett vidgat uppdrag i de
delar som rör kvalitet och uppföljning samt tillstånds- och auktorisationssystem och andra alternativ till upphandling.
Vidare tar regeringen bort uppdraget att föreslå hur regleringen
kan ändras så att landstingen inte ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
förkortad LOV.
Enligt de tidigare direktiven skulle utredningens uppdrag redovisas senast den 1 november 2016. Uppdraget i de delar som rör ett
nytt regelverk för utförande av välfärdstjänster för att säkerställa
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att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för ska fortfarande redovisas senast den 1 november 2016.
För uppdraget i övrigt förlängs utredningstiden och uppdraget i
den delen ska redovisas senast den 2 maj 2017.
Bakgrund
De ursprungliga direktiven
Regeringens utgångspunkt är att en god välfärd sätter brukaren
i centrum och garanterar en hög kvalitet i verksamheten. Brukarens
möjlighet att välja utförare av en mångfald av tjänster och aktörer
är en viktig del i regeringens politik. Regeringen anser att det är
rimligt att kräva att privata aktörer som tillhandahåller välfärdstjänster ska kunna visa att de offentliga medlen kommer brukarna
till godo.
Välfärdsutredningen ska enligt sina ursprungliga direktiv utreda
förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen
av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Syftet med utredningen är att säkerställa dels att offentliga medel används till just
den verksamhet som de är avsedda för och på ett sådant sätt att de
kommer brukarna till godo, dels att eventuella överskott som
huvudregel återförs till den verksamhet där de uppstått. Utredaren
ska analysera om kraven bör vara lika för alla utförare eller om det
finns behov av att ställa olika krav beroende på drifts- och verksamhetsform och verksamhetsområde.
Utredaren ska även undersöka hur regelverket för upphandling
av bl.a. sociala tjänster kan förenklas och göras mer flexibelt samt
föreslå insatser för att förbättra förutsättningarna för den idéburna
sektorn i välfärden, inom ramen för bl.a. upphandlingsrätten. Utredaren ska vidare klarlägga hur valfrihetssystem enligt LOV bör
klassificeras rättsligt och bedöma om det finns behov av justeringar
av LOV utifrån denna klassificering samt föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som utredaren utifrån sitt uppdrag
anser vara befogade. Utredaren skulle också enligt de ursprungliga
direktiven föreslå hur regleringen kan ändras så att landstingen inte
ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem enligt LOV i primärvården,
men med bibehållen möjlighet för patienterna att enligt 9 kap. 1 §
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patientlagen (2014:821) välja utförare av offentligt finansierad öppenvård.
Utredaren har även i uppdrag att föreslå bestämmelser som
reglerar hur ekonomisk information för vissa välfärdstjänster ska
redovisas på enhetsnivå. Utredaren ska vidare analysera och föreslå
vilken statistik och annan information som bör finnas tillgänglig
för att kunna följa upp andelen aktörer med vinstsyfte respektive
idéburna aktörer inom välfärdsområdet samt följa upp om offentliga medel används för avsedd verksamhet.
Utredaren ska också utvärdera de regler som gäller för tillfälliga
asylboenden och föreslå åtgärder som innebär krav på att privata
aktörer som vill ta del av offentliga medel ska kunna visa hur dessa
ska användas i verksamheten och komma brukarna till godo.
Tidigare utredningar
Vilka krav som kan och bör ställas på dem som äger och driver företag
inom välfärdssektorn har i viss mån redan utretts av Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11) och av Friskolekommittén (U 2011:04).
Ägarprövningsutredningen tillsattes av den förra regeringen med
syfte att ytterligare säkra samhällets krav på att de som äger och
driver företag inom skola, vård och omsorg ska ha ett långsiktigt
och seriöst engagemang och bedriva en god och högkvalitativ verksamhet. Ägarprövningsutredningen överlämnade den 11 februari 2015
sitt betänkande Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) till
regeringen. Betänkandet har remissbehandlats.
Friskolekommittén var en parlamentariskt sammansatt kommitté
som tillsattes av den förra regeringen för att utreda regler och villkor
för fristående skolor m.m. Kommittén överlämnade den 20 augusti
2013 sitt betänkande Friskolorna i Samhället (SOU 2013:56). Även
det betänkandet har remissbehandlats.
Problembeskrivning och behovet av utredning
Tillståndsplikt
Ett av Ägarprövningsutredningens förslag är att det ska krävas tillstånd från IVO för att ett bolag, en förening, en samfällighet, en
stiftelse eller en enskild individ yrkesmässigt ska få bedriva verksamhet i form av hemtjänst. Remissinstanserna har varit överväg301
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ande positiva till att införa tillståndsplikt för hemtjänst. Stockholms
kommun har anfört att det har varit en låg tröskel för att kunna
etablera sig vilket har lett till förekomsten av ett antal oseriösa
utförare. Kammarrätten i Jönköping, IVO, Konkurrensverket,
Göteborgs, Malmö och Täby kommuner samt Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) har dock ansett att det behöver förtydligas
vad som avses med hemtjänst. IVO, Göteborgs, Täby och Örebro
kommuner, Svenska Vård samt Tjänstemännens Centralorganisation har vidare ansett att det kan ifrågasättas om hemtjänst som
inte innefattar personlig omvårdnad bör vara tillståndspliktig. Många
remissinstanser har uttryckt farhågor för att en utökad tillståndsplikt kommer att leda till att IVO:s handläggningstider, som redan
i dag upplevs vara för långa, blir ännu längre.
Några remissinstanser har ansett att tillståndsplikt bör övervägas
även för sådana insatser som angränsar till hemtjänst och personlig
assistans. Malmö kommun har påpekat att ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice är uppdrag som ställer stora krav på personlig lämplighet och kontinuitet hos dem som utför uppdragen.
Norrköpings kommun har anfört att boendestöd är en specialiserad
form av hemtjänst och därför också bör omfattas av tillståndsplikt.
Göteborgs kommun har framhållit att målgruppen för denna typ av
insatser är individer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar, precis som när det gäller hemtjänst eller boende med särskild service. Vad som gör att boende med boendestöd, avlösarservice och ledsagarservice skulle undantas från tillståndsplikt framstår därför som svårbegripligt enligt kommunen.
Ägar- och ledningsprövning
Ägarprövningsutredningen föreslår att det ska uppställas krav på
ekonomisk långsiktighet, insikt, erfarenhet och lämplighet för tillstånd att bedriva verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453),
förkortad SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, förkortad LSS, samt godkännande av enskilda
att bedriva utbildning inom skolväsendet enligt skollagen (2010:800).
Friskolekommittén har bedömt att ägarprövning bör införas för att
säkerställa att ägarna av skolföretag har ett seriöst och långsiktigt
intresse för att bedriva utbildning. Eftersom frågan om ägarprövning inom välfärdssektorn utretts av Ägarprövningsutredningen
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har Friskolekommittén dock framfört sina överväganden till Ägarprövningsutredningen i stället för att lämna några författningsförslag
i denna del.
Den övervägande delen av de remissinstanser som yttrat sig över
Ägarprövningsutredningens förslag i denna del har ansett att det
kan vara positivt med någon form av prövning, dels av att det finns
ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamheter långsiktigt, dels av att ägare och ledning har tillräcklig kompetens och är
allmänt lämpliga. Många remissinstanser har dock ansett att förslaget behöver förtydligas. Exempelvis har SKL anfört att bestämmelserna bör vara mer preciserade och tydligare ange de ramar inom
vilka regeringen ska få röra sig vid meddelandet av föreskrifter om
villkor för tillstånd. Svenskt Näringsliv har ansett att frågan om hur
den ekonomiska uthålligheten ska bedömas bör utredas vidare. Här
finns olika tänkbara medel som soliditetskrav, garantier, krav på
eget kapital i förhållande till omsättningen etc. Det är enligt Svenskt
Näringsliv inte acceptabelt att respektive tillståndsmyndighet meddelar föreskrifter innan en sådan utredning skett. Statens skolinspektion har anfört att utredningens överväganden inte ger tillräcklig ledning vid bedömningen av ekonomisk långsiktighet.
Statens skolinspektion har därför ansett att begreppet behöver analyseras och förtydligas ytterligare under den fortsatta beredningen.
Flera remissinstanser har framfört att någon form av prövning
liknande den som Ägarprövningsutredningen föreslår även bör övervägas för verksamheter i offentlig regi. Svenskt Näringsliv har
framfört att det är orimligt att kompetenskrav och lämplighetskrav
ska vara lägre för offentligt drivna verksamheter. Friskolornas riksförbund har ansett att principen om lika villkor är av allra största
vikt och att förslagen om ägar- och ledningsprövning därför ska
gälla likvärdigt för alla huvudmän, även kommunala. Sveriges Pensionärsförbund har anfört att det är orimligt att personer som inte
godkänts hos en privat aktör ska kunna användas av en kommun.
Dessutom innebär en sådan skillnad i regelsystemen att konkurrenssituationens fördelar sätts ur spel. Riksförbundet FUB har framfört
att även om det av naturliga skäl inte går att direkt överföra utredningens förslag till att även gälla t.ex. en kommun, bör andra metoder
övervägas som har samma syfte, dvs. att säkerställa att verksamheten har förutsättningar att drivas på ett seriöst sätt med tillräckliga resurser till förfogande.
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Register
Ägarprövningsutredningen har erfarit att de register som IVO för
över verksamhet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården
inte är fullständiga. Ägarprövningsutredningen understryker vikten
av att den anmälningsplikt som finns enligt SoL, LSS och hälsooch sjukvårdslagen (1982:763) efterlevs av såväl offentliga som
privata utförare och att IVO säkerställer att registren är uppdaterade. Registren är avgörande för att kunna bedriva en modern och
riskbaserad tillsyn. Myndigheter som t.ex. upphandlar hälso- och
sjukvård bör säkerställa att utförarna anmält sig till vårdgivarregistret. Om anmälningsplikten inte efterlevs finns det, enligt
Ägarprövningsutredningen, anledning för regeringen att överväga
att införa lagkrav om att en utförare måste vara upptagen i ett
register för att få leverera till offentlig sektor. Svenska Kommunalarbetareförbundet har uppgett i sitt remissvar att förbundet vid
flera tillfällen och i kontakt med olika myndigheter har observerat
avsaknaden av fungerande register vad gäller leverantörer av välfärdstjänster. Det är enligt förbundet angeläget att sådana register
upprättas och förbättras. Socialstyrelsen har framfört att ofullständiga register innebär ett allvarligt hinder för nationell uppföljning,
statistik och tillsyn. Socialstyrelsen ser ett behov av bättre register
för att få en nationell överblick över kvalitetsutvecklingen i verksamheterna och underlag för analyser. Myndigheten för vårdanalys,
Statskontoret, Konkurrensverket, Vännäs kommun och Svenska
KommunalPensionärernas Förbund har framfört i sina remissvar
att ett lagkrav på att vara upptagen i ett register för att få delta i
upphandlingar enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU) och valfrihetssystem enligt LOV bör övervägas. IVO har i
sitt remissyttrande angett att myndigheten delar Ägarprövningsutredningens bedömning angående behovet av uppdaterade register.
IVO har anfört att myndigheten med dagens reglering inte har
möjlighet att säkerställa att registren är uppdaterade, utan endast
kan verka för att så sker.
Lagen om valfrihetssystem
Stockholms kommun har i sitt remissyttrande anfört att möjligheterna att inom ramen för LOV utesluta utförare som inte utför
tjänsterna i enlighet med ingångna avtal behöver stärkas. För ute304
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slutning på grund av tidigare bristande avtalsuppfyllelse krävs i nuläget att den upphandlande myndigheten kan påvisa allvarliga fel i
yrkesutövningen, vilket har lett till att det enligt kommunen varit
svårt att utesluta utförare som inte uppfyllt kvalitetskraven. Mot
denna bakgrund bör enligt Stockholms kommun en ändring eller
komplettering av befintligt regelverk eller ett nytt regelverk övervägas i syfte att ge ökade möjligheter till att pröva kvaliteten av en
erbjuden tjänst, vilket skulle möjliggöra för kommunen att också
väga in tidigare erfarenheter.
Mot denna bakgrund ser regeringen ett behov av ytterligare utredning och ändrar uppdraget enligt följande.
Ändring av uppdraget
Tillståndsplikt
Det finns vissa insatser enligt SoL och LSS som inte är tillståndspliktiga, t.ex. boendestöd och avlösarservice. Utredaren får i uppdrag att vidareutveckla de överväganden som gjorts av Ägarprövningsutredningen genom att utreda behovet av tillståndsplikt för
enskilda utförare att driva verksamhet enligt SoL och LSS som enligt
nuvarande lagstiftning inte är tillståndspliktig. Om ett behov konstateras, ska utredaren lämna förslag på att införa sådan tillståndsplikt. Utredaren ska väga för- och nackdelar med en utökad tillståndsplikt med beaktande av effektivitet, administrativa kostnader
och konsekvenser av att utvidga IVO:s nuvarande uppdrag. Det
gäller särskilt konsekvenser för IVO:s övriga verksamhet. Utredaren
ska även lämna förslag på och definiera vilka insatser som ska anses
ingå i begreppet hemtjänst och som ska omfattas av tillståndsplikt.
Utredaren ska föreslå de författningsändringar och andra åtgärder
som utredaren utifrån sitt uppdrag anser vara befogade.
Ägar- och ledningsprövning
Utredaren ska vidareutveckla Ägarprövningsutredningens förslag
om krav på ekonomisk långsiktighet, insikt, erfarenhet och lämplighet för tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL och LSS samt
för godkännande att bedriva utbildning inom skolväsendet enligt
skollagen genom att förtydliga dessa begrepp och föreslå de änd-
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ringar av Ägarprövningsutredningens författningsförslag som utredaren anser är nödvändiga. Utredaren ska beakta villkoren för aktörer av olika storlek och olika drifts- och verksamhetsformer. Utredaren ska även bedöma om en motsvarande prövning i någon
form bör göras av anställda som befinner sig i ledande ställning i
offentlig verksamhet och, om det bedöms lämpligt, föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som utredaren utifrån sitt
uppdrag anser vara befogade. Vilka konsekvenser en sådan prövning skulle få för den kommunala självstyrelsen ska beaktas särskilt. Utredaren ska även beakta att verksamheten i kommuner och
landsting ytterst styrs av folkvalda församlingar som bär ett politiskt ansvar, vilket innebär att ansvarsutkrävande sker genom fria
och öppna val.
Öppenhet och insyn i användandet av offentliga medel
Enligt de ursprungliga direktiven ska utredaren föreslå bestämmelser som reglerar hur ekonomisk information för välfärdstjänster
ska redovisas på enhetsnivå samt överväga om det är möjligt och
lämpligt att en sådan redovisning även omfattar de särskilda utbildningsformerna och annan pedagogisk verksamhet enligt 24 och
25 kap. skollagen. Utredaren ska även föreslå hur en sådan ekonomisk information ska utformas så att den blir öppen, enhetlig och
lättillgänglig. Detta uppdrag ändras nu på så sätt att utredaren ska
analysera och utvärdera för- och nackdelar med att redovisa ekonomisk information för välfärdstjänster på enhetsnivå, och endast
föreslå bestämmelser om sådan redovisning om fördelarna bedöms
väga tyngre. Om utredaren bedömer att redovisning på enhetsnivå
är att rekommendera, ska utredaren även överväga om det är möjligt och lämpligt att en sådan redovisning även omfattar verksamhet i offentlig regi, och i så fall presentera förslag på hur motsvarande krav för verksamhet i offentlig regi ska utformas. Utredaren
ska beakta de särskilda förutsättningar som gäller för verksamhet i
offentlig regi. Uppdraget om ekonomisk information omfattar inte
de skolformer som utreds av Skolkostnadsutredningen (U 2014:14).
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Mätning och uppföljning av kvalitet
Att skattemedel används till just det de är avsedda för är ansvarsfullt och möjliggör kvalitet i de offentligt finansierade verksamheterna, vilket är avgörande för medborgares och brukares tillit till
välfärdstjänsterna. Kvaliteten behöver även kunna följas upp i efterhand. Det är både en fråga om effektiv användning av gemensamma
medel och en fråga om trygghet och rättssäkerhet för brukarna av
välfärdstjänsterna. Utredaren ska därför analysera hur olika kvalitetsmått kan användas på ett strategiskt sätt vid exempelvis upphandling
av välfärdstjänster och uppföljning av utförda välfärdstjänster.
Förbättrade register
I syfte att skapa bättre förutsättningar för tillsyn ska utredaren analysera vilka möjligheter som finns att förbättra de register som IVO för
över verksamhet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt
efterlevnaden av anmälningsplikten för sådan verksamhet. Utredaren
ska föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som utredaren
utifrån sitt uppdrag anser vara befogade samt särskilt analysera vilka
konsekvenser dessa förslag får för IVO.
Lagen om valfrihetssystem
Som ett tillägg till uppdraget om tillstånds- och auktorisationssystem
och andra alternativ till upphandling får utredaren också i uppdrag
att, inom ramen för utredningens bedömning av hur valfrihetssystem enligt LOV bör klassificeras rättsligt, utreda behovet av utökade möjligheter att utesluta utförare i valfrihetssystemen. Utredaren ska även föreslå de ändringar i LOV som i övrigt bedöms
vara motiverade och möjliga med hänsyn till den rättsliga klassificeringen. Utredaren ska föreslå de författningsändringar som utredaren utifrån sitt uppdrag anser vara befogade.
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Vårdvalssystem i primärvården
Vidare tar regeringen bort utredningens uppdrag att föreslå hur
regleringen kan ändras så att landstingen inte ska vara skyldiga att
ha vårdvalssystem i primärvården enligt LOV.
Redovisning av uppdraget
Enligt de ursprungliga direktiven skulle utredaren redovisa de delar
av uppdraget som gäller tillstånds- och auktorisationssystem och
andra alternativ till upphandling samt skyldigheten att erbjuda vårdvalssystem i primärvården senast den 1 november 2015. I övrigt
skulle utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2016.
Regeringen beslutade den 15 oktober 2015 att förlänga utredningstiden för deluppdraget till senast den 1 november 2016, så att uppdraget i sin helhet skulle ha redovisats senast detta datum. Uppdraget
i de delar som rör ett nytt regelverk för utförande av välfärdstjänster för att säkerställa att offentliga medel används till just den
verksamhet som de är avsedda för ska fortfarande redovisas senast
den 1 november 2016. För uppdraget i övrigt förlängs utredningstiden och uppdraget i den delen ska redovisas senast den 2 maj 2017.
(Finansdepartementet)
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Statens offentliga utredningar 2017
Kronologisk förteckning
1. För Sveriges landsbygder
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. N.

21. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för
vård och omsorg om äldre personer.
Del 1 och 2. S.

2. Kraftsamling för framtidens energi. M.

22. Från värdekedja till värdecykel – så får
Sverige en mer cirkulär ekonomi. M.

3. Karens för statsråd och statssekreterare.
Fi.
4. För en god och jämlik hälsa.
En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket. S.
5. Svensk social trygghet i en
globaliserad värld. Del 1 och 2. S.
6. Se barnet! Ju.
7. Straffprocessens ramar och
domstolens beslutsunderlag
i brottmål – en bättre hantering av
stora mål. Ju.
8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017.
Kärnavfallet – en fråga i ständig
förändring. M.
9. Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. U.
10. Ny ordning för att främja god sed
och hantera oredlighet i forskning. U.
11. Vägskatt. Volym 1 och 2. Fi.
12. Att ta emot människor på flykt.
Sverige hösten 2015. Ju.

23. digitalforvaltning.nu. Fi.
24. Ett arbetsliv i förändring – hur
påverkas ansvaret för arbetsmiljön? A.
25. Samlad kunskap – stärkt
handläggning. S.
26. Delningsekonomi. På användarnas
villkor. Fi.
27. Vissa frågor inom fastighets- och
stämpelskatteområdet. Fi.
28. Ett nationellt centrum för kunskap
om och utvärdering av arbetsmiljö. A.
29. Brottsdatalag. Ju
30. En omreglerad spelmarknad.
Del 1 och 2. Fi.
31. Stärkt konsumentskydd
på bostadsrättsmarknaden. Ju.
32. Substitution i Centrum
– stärkt konkurrenskraft med
kemikaliesmarta lösningar. M.
33. Stärkt ställning för hyresgäster. Ju.

14. Migrationsärenden
vid utlandsmyndigheterna. Ju.

34. Ekologisk kompensation – Åtgärder
för att motverka nettoförluster av
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av
markexploatering tillgodoses. M.

15. Kvalitet och säkerhet
på apoteksmarknaden. S.

35. Samling för skolan. Nationell strategi
för kunskap och likvärdighet. U.

16. Sverige i Afghanistan 2002–2014. UD.

36. Informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster.
Ju.

13. Finansiering av infrastruktur med
privat kapital? Fi.

17. Om oskuldspresumtionen och rätten att
närvara vid rättegången. Genomförande
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Ju.
18. En nationell strategi för validering. U.
19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen
mot fördjupad lokal samverkan
för unga arbetslösa. A.

37. Kvalificerad välfärdsbrottslighet
– förebygga, förhindra, upptäcka och
beivra. Ju.
38. Kvalitet i välfärden – bättre
upphandling och uppföljning. Fi.

20. Tillträde för nybörjare – ett öppnare
och enklare system för tillträde till
högskoleutbildning. U.
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Statens offentliga utredningar 2017
Systematisk förteckning
Arbetsmarknadsdepartementet

Informationssäkerhet för
samhällsviktiga och digitala tjänster.
[36]

Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen
mot fördjupad lokal samverkan
för unga arbetslösa. [19]
Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas
ansvaret för arbetsmiljön? [24]

Kvalificerad välfärdsbrottslighet
– förebygga, förhindra, upptäcka och
beivra. [37]

Ett nationellt centrum för kunskap om
och utvärdering av arbetsmiljö. [28]

Miljö- och energidepartementet
Kraftsamling för framtidens energi. [2]

Finansdepartementet
Karens för statsråd och statssekreterare. [3]
Vägskatt. Volym 1 och 2. [11]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017.
Kärnavfallet – en fråga i ständig
förändring. [8]
Från värdekedja till värdecykel – så får
Sverige en mer cirkulär ekonomi. [22]

Finansiering av infrastruktur med
privat kapital? [13]
digitalforvaltning.nu. [23]
Delningsekonomi. På användarnas villkor.
[26]

Substitution i Centrum
– stärkt konkurrenskraft med
kemikaliesmarta lösningar. [32]

En omreglerad spelmarknad. Del 1 och 2.
[30]

Ekologisk kompensation – Åtgärder för att
motverka nettoförluster av biologisk
mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering
tillgodoses. [34]

Kvalitet i välfärden – bättre
upphandling och uppföljning. [38]

Näringsdepartementet

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. [27]

För Sveriges landsbygder
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. [1]

Justitiedepartementet
Se barnet! [6]
Straffprocessens ramar och domstolens
beslutsunderlag i brottmål
– en bättre hantering av stora mål. [7]

Socialdepartementet

Att ta emot människor på flykt.
Sverige hösten 2015. [12]

För en god och jämlik hälsa.
En utveckling av det
folkhälsopolitiska ramverket. [4]

Migrationsärenden
vid utlandsmyndigheterna.[14]

Svensk social trygghet i en globaliserad
värld. Del 1 och 2.[5]

Om oskuldspresumtionen och rätten att
närvara vid rättegången. Genomförande
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. [17]

Kvalitet och säkerhet
på apoteksmarknaden. [15]

Brottsdatalag. [29]
Stärkt konsumentskydd
på bostadsrättsmarknaden. [31]

Läs mig! Nationell kvalitetsplan
för vård och omsorg om äldre personer.
Del 1 och 2. [21]
Samlad kunskap – stärkt handläggning. [25]

Stärkt ställning för hyresgäster. [33]
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Utbildningsdepartementet
Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. [9]
Ny ordning för att främja god sed
och hantera oredlighet i forskning. [10]
En nationell strategi för validering [18]
Tillträde för nybörjare – ett öppnare och
enklare system för tillträde till högskoleutbildning. [20]
Samling för skolan.
Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet. [35]
Utrikesdepartementet
Sverige i Afghanistan 2002–2014. [16]
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-05

§ 255. Remissyttrande - Översyn av interkommunal ersättning till
folkhögskolorna 17RK1257

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Sveriges
Kommuner och Landsting.
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 1970-talet årligen fastställt ett
schablonbelopp som rekommendation och underlag för beräkning av interkommunala
ersättningar för utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor.
Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid
i stort följt SKL:s rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock
förekommit och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte följa
rekommendationen.
En arbets- och referensgrupp, utsedd av SKL och med representanter från regioner och
landsting, RIO, OFI och Folkbildningsrådet, har därför undersökt om det går att ta fram
ett nytt system för interkommunal ersättning. Uppdraget var att hitta en modell som
stimulerar till mobilitet, är enkel och tydlig samt bidrar till stabilitet och effektivitet
(finansiellt och administrativt) både för huvudmän och för folkhögskolor.
Resultatet av arbets- och referensgruppens arbete är att det inte motiverat att föreslå en
helt ny modell i nuläget, men att man i processen har identifierat ett antal utmaningar
med modellen framöver. Förslaget presenterades för SKL:s beredning för kultur och
fritid 2017-06-08. De beslutade att skicka ut förslaget på remiss tillsammans med några
kompletterande frågor.
Region Kronoberg har inget att erinra mot förslaget. Bilagt finns regionstyrelsens förslag
till yttrande samt svar på frågeställningarna.
Förslag till beslut
Ordförandeberedninge föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Sveriges
Kommuner och Landsting.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017


Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Remissyttrande - Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna
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Förslag: Remissyttrande - Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna
Remiss Översyn interkommunal ersättning till folkhögskolor

Paragrafen är justerad
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK1257
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-21

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Översyn av interkommunal ersättning
till folkhögskolorna

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Sveriges Kommuner och Landsting.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Sveriges Kommuner och Landsting beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 1970-talet årligen fastställt ett
schablonbelopp som rekommendation och underlag för beräkning av
interkommunala ersättningar för utbildningar vid landstingens och regionernas
folkhögskolor. Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och
landsting har över tid i stort följt SKL:s rekommendation. Regionala variationer
och tolkningar har dock förekommit och under vissa perioder har några
landsting/regioner valt att inte följa rekommendationen.
En arbets- och referensgrupp, utsedd av SKL och med representanter från
regioner och landsting, RIO, OFI och Folkbildningsrådet, har därför undersökt
om det går att ta fram ett nytt system för interkommunal ersättning. Uppdraget var
att hitta en modell som stimulerar till mobilitet, är enkel och tydlig samt bidrar till
stabilitet och effektivitet (finansiellt och administrativt) både för huvudmän och
för folkhögskolor.
Resultatet av arbets- och referensgruppens arbete är att det inte motiverat att
föreslå en helt ny modell i nuläget, men att man i processen har identifierat ett
antal utmaningar med modellen framöver. Förslaget presenterades för SKL:s
beredning för kultur och fritid 2017-06-08. De beslutade att skicka ut förslaget på
remiss tillsammans med några kompletterande frågor.
Region Kronoberg har inget att erinra mot förslaget. Bilagt finns regionstyrelsens
förslag till yttrande samt svar på frågeställningarna som SKL önskar att
medlemmarna svarar på.
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK1257
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-21

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna
Remissyttrande över Översyn av interkommunal ersättning till
folkhögskolorna
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK1257
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-21

Sveriges kommuner och landsting
tina.wirgen@skl.se

Remissyttrande – Översyn av interkommunal ersättning
till folkhögskolorna

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Sveriges kommuner och landsting beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
SKL har utsett en arbets- och referensgrupp med representanter från regioner och
landsting, RIO, OFI och Folkbildningsrådet, i syfte att undersöka om det går att ta
fram ett nytt system för interkommunal ersättning. Uppdraget var att hitta en
modell som stimulerar till mobilitet, är enkel och tydlig samt bidrar till stabilitet
och effektivitet (finansiellt och administrativt) både för huvudmän och för
folkhögskolor.
Resultatet av arbets- och referensgruppens arbete är att det inte motiverat att
föreslå en helt ny modell i nuläget, men att man i processen har identifierat ett
antal utmaningar med modellen framöver. Region Kronoberg har inget att erinra
mot förslaget.
Därutöver har SKLs kultur- och fritidsberedning ställt ett antal frågeställningar
som man önskar att medlemmarna besvarar i yttrandet. Region Kronobergs svar
på frågeställningarna redovisas nedan.
Synpunkter
1. Vilka är de viktigaste förutsättningarna, för er organisation, att göra
det möjligt för individen att studera på vilken folkhögskola som
helst i Sverige?
Att staten (statsbidraget) och Region Kronoberg fortsätter att ekonomiskt
stötta Grimslövs folkhögskola i samma utsträckning som tidigare, och att
folkhögskolan också att vi ska kunna nå de presumtiva deltagarna med
information. Det är också viktigt att deltagarna också fortsättningsvis
erbjuds stöd från Centrala Studiestödsnämnden, samt att den
interkommunala ersättningen består och uppgraderas kontinuerligt. Det är
också önskvärt att interkommunala ersättningen skulle omfatta deltagare
som läser på grundskolenivå på en folkhögskola. I dagsläget omfattar
interkommunal ersättning deltagare på allmän kurs – gymnasialnivå och
eftergymnasiala utbildningar.
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK1257
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-21

2. Påverkar det regionala utvecklingsuppdraget synen på
folkhögskolorna och i så fall hur?
Samhällets och arbetsmarknadens ständiga utveckling ställer höga krav på
individens utbildning och kompetens. För att möta utmaningarna och bli
konkurrenskraftiga satsar Region Kronoberg på en fungerande
kompetensförsörjning. Region Kronoberg stöder länets kommuner i deras
arbete med skolfrågor, förmedlar utbildning och material. Det regionala
utvecklingsuppdraget har synliggjort folkhögskolorna vilket upplevs som
mycket positivt. Folkhögskolorna är på så sätt en integrerad del av den
regionala kompetensförsörjningsstrategin.
3. Vilka är det största utmaningarna för folkhögskolorna och deras
verksamhet framöver?
Utmaningarna framöver består av att kontinuerligt anpassa folkhögskolans
kursutbud så att det attraherar nya deltagare, samt att få
Arbetsförmedlingen att anvisa fler deltagare som saknar
grundskola/gymnasie och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det
är också viktigt att nå ut med information till denna målgrupp och att öka
samarbetet mellan folkhögskolor och kommuner kring de ungdomar som
saknar grundskola och gymnasiekompetens.
4. Vilken roll ser ni att SKL ska eller kan ha i frågor som rör
folkhögskolorna?
Region Kronoberg och Grimlövs folkhögskola ser att SKL i högre
utsträckning kan bidra till att synliggöra folkhögskolornas arbete mer.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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REMISS

Vårt dnr:
16/04505

2017-06-12

Tillväxt och samhällsbyggnad
Maria Jacobsson

Remiss Översyn interkommunal ersättning till folkhögskolor
Inbjudan att lämna yttrande
Bakgrund
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 1970-talet årligen fastställt ett
schablonbelopp som rekommendation och underlag för beräkning av interkommunala
ersättningar för utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor.
Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och landsting har över
tid i stort följt SKL:s rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock
förekommit och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte följa
rekommendationen.
En arbets- och referensgrupp, utsedd av SKL och med representanter från regioner
och landsting, RIO, OFI och Folkbildningsrådet, har därför undersökt om det går att ta
fram ett nytt system för interkommunal ersättning. Uppdraget var att hitta en modell
som stimulerar till mobilitet, är enkel och tydlig samt bidrar till stabilitet och
effektivitet (finansiellt och administrativt) både för huvudmän och för folkhögskolor.
Resultatet av arbets- och referensgruppens arbete är att det inte motiverat att föreslå en
helt ny modell i nuläget, men att man i processen har identifierat ett antal utmaningar
med modellen framöver. Förslaget presenterades för SKL:s beredning för kultur och
fritid 2017-06-08. De beslutade att skicka ut förslaget på remiss tillsammans med
några kompletterande frågor (se bilaga).
Förslaget i korthet
-

-

SKL tar fram en rekommendation för mobilitetsstöd för folkhögskola
Byter namnet från interkommunal ersättning till mobilitetsstöd
SKL får i uppdrag att tillsammans med RIO, OFI och representanter för
landsting/regioner, ta fram nya tillämpningsanvisningar. Anvisningarna ska
också innehålla konkreta förslag för att underlätta administrationen kring
stödformen
SKL får i uppdrag att undersöka vidare om det är möjligt att ta fram en
överenskommelse mellan SKL, landstingen/regionerna och folkhögskolorna
gällande mobilitetsstöd till folkhögskolorna

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

2017-06-12

Remissperiod
Remissvaret ska ha kommit in till SKL senast den 22 september. Svaret skickas med
e-post till tina.wirgen@skl.se
Remissinstanser
Samtliga regioner och landsting
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI)
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf)
Bilagor
1. Översyn interkommunal ersättning till folkhögskolor (PM)
2. Frågeställningar från SKL:s kultur- och fritidsberedning
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sektionen för lokal och regional utveckling

Katrien Vanhaverbeke
Sektionschef

2 (2)

2014-02-21

Kartläggning och analys av rutiner och funktion gällande
interkommunal ersättning/mobilitetsstöd för folkhögskolestudier.
1. Bakgrund, frågeställning och uppdrag

I september 2013 hölls ett nationellt nätverksmöte med tjänstemän från landstingen och
regionerna som ansvarar för folkhögskolorna ur ett ägar- och uppdragsperspektiv. Frågan
om mobilitetsstödet bedömdes mycket angelägen och det bör eftersträvas att, om möjligt, ta
fram gemensamma utgångspunkter eller riktlinjer för ett framtida stöd.
Inför nästa nationella nätverksmöte, planerat till våren 2014, behöver ett fördjupat material
tas fram för att komma vidare i frågan om mobilitetsstödets utformning på sikt och SKL:s
eventuella roll i ett sådant system.
Studien ska vara en kartläggning av vissa aspekter gällande mobilitetsstödet. Studien ska
också lyfta fram viktiga frågeställningar som ska ligga till grund för en fördjupad diskussion
av medlemmarna.
Flera svar har innehållit önskemål om att alla landsting följde rekommendationen på samma
sätt. Olika landstings specifika regler ökar utan tvekan behovet av kontroll och åtgärder. Av
någon anledning tycks inte heller alla som rekvirerar interkommunal ersättning att det är
viktigt med korrekta underlag till fakturorna eftersom det är så många felaktiga uppgifter. De
många olika reglerna gör det hela naturligtvis extra krångligt för alla inblandade. Den här
frågan om att helt följa SKL:s rekommendation beslutas av varje enskilt landsting varför jag
har valt att inte lämna ett sådant förslag.
Följande frågor har kartlagts/analyserats:
 Generell beskrivning av mobilitetsstödet utifrån finansiärernas perspektiv landsting
och regioner (syfte, principer, ändamålsenlighet, hantering)
 Ekonomi- och finansieringsanalys, hur ser den samlade bilden ut, samt summor och
utbetalningar från enskilda landsting och regioner (vilka pengar pratar vi om,
strömmar?)
 Kontrollsystem, hur kan finansiärerna kontrollera att fakturorna motsvarar faktisk
verklighet
 Redovisning av landsting/regioner som tillämpar SKL:s rekommendation och hur den
hanteras
 Redovisning av landsting/regioner som inte tillämpar SKL:s rekommendation och (de
ekonomiska) konsekvenserna av detta, alternativ hantering
 Skissa på alternativa system, kan vi hitta en gemensam form för större kontroll och
säkerhet?
2. Generell beskrivning
Inledning
Landstingen har, som en regional instans mellan staten och primärkommunerna, varit en
medagerande part för folkhögskolorna under långliga tider. Engagemanget har från
landstingens sida varierat genom åren, för vissa folkhögskolor är eller har man varit
huvudman medan man till andra folkhögskolor lämnat ekonomiskt stöd. För närvarande är de
flesta landsting/regioner huvudman för en eller flera folkhögskolor inom sitt ansvarsområde.
Som huvudman stöttar man sina egna folkhögskolor ekonomiskt medan man till övriga
folkhögskolor lämnar landstingsbidrag i form av interkommunala ersättningar för deltagare
som kommer från det egna landstingsområdet.
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Formerna för ekonomiskt stöd har varierat på många olika sätt genom åren men numera
finns det en gemensam rekommendation som Landstingsförbundet enades om 1972 och
som gällt sedan dess. Rekommendationen innebär att varje landsting ger ekonomiskt stöd till
den folkhögskola som tar emot en person som elev vars folkbokföringsort finns inom det
egna landstingsområdet. Rekommendationen anger hur stort stödet är och på vilka
premisser det betalas ut.
(I fortsättningen skrivs enbart landstingen men med det avses även regionerna.)
Syftet med interkommunal ersättning.
Syftet med landstingens stöd är tvåfaldigt, dels ett folkbildningspolitiskt motiv och dels ett
utbildningsmotiv. Det folkbildningspolitiska motivet fastslogs senast i riksdagen då
propositionen om folkbildningen (SOU 2005/06:192) klubbades. I propositionen står det att
ansvaret för folkbildningen delas av stat, landsting och kommuner. Landstingsförbundets och
Svenska kommunförbundets styrelser bekräftade i en skrivelse till regeringen att det var
rimligt att kommuner och landsting ger bidrag till folkbildningen. Studieförbunden får
huvudsakligen bidrag från kommunerna medan folkhögskolorna huvudsakligen får bidrag
från landstingen/regionerna.
Utbildningsmotivet innebär att landstingen ser positivt på att ungdomar utbildar sig även om
det sker utanför det egna landstingsområdet. Folkhögskolornas stora mångfald i form av
kursutbud och idémässig profil ger tillsammans stora valmöjligheter till studier för ungdomar i
hela riket.
Hanteringen av interkommunala ersättningar
Varje folkhögskola, oavsett huvudman, rekvirerar interkommunal ersättning för deltagare
som studerar en längre kurs om minst 15 veckor. För folkhögskolor med landsting som
huvudman erhåller de flesta folkhögskolorna ett fast budgeterat belopp medan landstingen
själva rekvirerar interkommunal ersättning för deltagare på dessa folkhögskolor med
bostadsort i annat landstingsområde. Folkhögskolor med annan huvudman än landsting
kallas rörelsefolkhögskola. Dessa folkhögskolor rekvirerar interkommunal ersättning för
samtliga bidragsberättigade deltagare från deras hemlandsting. Rörelsefolkhögskolorna är
organiserade i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO. RIO sammanställer
tillsammans med SKL och OFI (Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation) varje år
villkoren för hur rekvisitionen av interkommunala ersättningar ska gå till. Vilket hemlandsting
en deltagare har bestäms av deltagarens folkbokföringsort. De många reglerna kring
ersättningen gör att handläggarna på landstingen får lägga mycket tid på att kontrollera
inkomna fakturor.
Landstingens/regionernas kostnader
Folkhögskolorna har stora kostnader för sin verksamhet. Det gäller kostnader för pedagogisk
personal, administration, lokaler, utrustning, marknadsföring samt personal till
fastighetsskötsel mm. Dessutom har många folkhögskolor internat där de studerande erbjuds
kost och logi till en rimlig avgift. Undervisningen är enligt riksdagens beslut kostnadsfri.
Statens bidrag täcker i princip kostnaderna för pedagogisk personal och viss administration.
Landstingens bidrag anses gå till lokaler och personal som sköter dessa mm. Personer som
studerar på folkhögskolor utanför hemorten bor som regel på folkhögskolans internat. På
många rörelsefolkhögskolor som börjat verksamheten under senare tid i de större städerna
finns inga internat utan där är det oftast lokal rekrytering. Interkommunala ersättningar
betalas i de här fallen av respektive landsting där staden ligger. Detta gäller dock inte för de
filialer till rörelsefolkhögskolor som etablerats i tätorter med lokal rekrytering men där
moderskolan, som rekvirerar den interkommunala ersättningen, är belägen i en annan del av
landet. I de här fallen betalar det landsting där filialen ligger.

2

Under 2012 studerade 27 700 personer i längre kurser på folkhögskolorna enligt
Folkbildningsrådets statistik. I den insamlade statistiken om folkhögskolornas ekonomi för
2012 framgår att folkhögskolorna erhöll interkommunala ersättningar med 217 194 000 kr,
varav 11 971 000 kr gick till landstingsfolkhögskolor som själva rekvirerade ersättningen
medan 205 223 000 kr gick till rörelsefolkhögskolor.
3. Metod
För att få in aktuella uppgifter till en kartläggning av de frågor som beskrivits skickades en
enkät ut till handläggarna av interkommunala ersättningar i samtliga landsting. E-postadresser erhölls från RIO:s lista över landstingens handläggare. Enkäten skickades ut den 9
december 2013 med svarstid till den 10 januari 2014. Den 10 januari hade 12 landsting
svarat. Det sista svaret kom den 14 februari och därmed hade samtliga landsting besvarat
enkäten.
Enkäten bestod av 30 frågor som delades in i tre områden. Det första området gällde
ekonomin, dels hur mycket som betalades ut i interkommunala ersättningar budgetåret 2012
och dels hur stora intäkter som erhölls. Det andra området gällde hanteringen av inkomna
fakturor och det tredje berörde SKL:s rekommendation. Dessutom fanns det möjlighet att
lämna förslag till förbättringar. Av svaren framgår i en del fall att handläggarna samrått med
sina chefer när man besvarat enkäten. Allmänt kan man säga att många önskade en
förbättring av systemet och att i stort sett alla landsting var nöjda med att en
rekommendation fanns, även de som inte följer den fullt ut.
4. Resultat
Ekonomi
I uppdraget ingick att kartlägga penningflödet för de interkommunala ersättningarna. Från
landstingen betalas ersättningar ut till andra landsting och till rörelsefolkhögskolor inom och
utanför det egna landstinget. Till landstingen kommer ersättningar från övriga landsting Jag
har således delat upp kostnaderna i tre delar medan intäkterna utgör en enhet enligt
följande; - utbetalningar till rörelsefolkhögskolor utanför landstingsområdet, - utbetalningar till
rörelsefolkhögskolor inom landstingsområdet, - utbetalningar till andra landsting/landstings
folkhögskolor och - hur stora intäkter varje landsting erhållit.
Resultatet blev följande:
Utbetalningar till rörelsefolkhögskolor utanför eget landsting
Utbetalningar till rörelsefolkhögskolor inom landstinget:
Summa utbetalningar till rörelsefolkhögskolor:
Utbetalningar till landstingsfolkhögskolor utanför eget landsting
Intäkter från andra landsting

58 559 000 kr
143 655 000 kr
202 214 000 kr
31 492 000 kr
25 823 000 kr

Beloppen i undersökningen skiljer sig något från det som redovisats av folkhögskolorna i
Folkbildningsrådets kartläggning av ekonomin. Skillnaden, som är förhållandevis liten, kan
möjligen bero på att någon utbetalning kommit på annat budgetår.
Den stora summan till rörelsefolkhögskolor inom landtinget beror på att här ingår de tre stora
befolkningsområdena Stockholm, Göteborg/Västra Götaland och Malmö/Skåne. För dessa är
summan 94 501 000 kr. Framför allt Stockholm och Skåne har många rörelsefolkhögskolor
inom sina områden. De är inte heller huvudman för några egna folkhögskolor.
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Den vanligaste formen för utbetalningar till rörelsefolkhögskolor inom det egna landstinget är
att man betalar enligt SKL:s rekommendation. Fem landsting har dock en egen modell för
rörelsefolkhögskolorna inom sitt landsting som innebär att man budgeterar ett belopp till
respektive skola.
Skillnaden på 5 669 000 kr mellan utbetalningar och intäkter mellan landstingen beror
förmodligen på att några landstingsfolkhögskolor själva tar emot de interkommunala
ersättningarna. Detta belopp kan jämföras med vad landstingsfolkhögskolorna redovisat i
Folkbildningsrådets ekonomiska kartläggning och då finner man att skillnaden är
anmärkningsvärt stor.
Stockholms läns landsting har den högsta kostnaden för interkommunala ersättningar med
57 630 000 kr varav 42 253 000 kr går till folkhögskolor i det egna landstingsområdet.
Nedan följer en tabell där landstingens utbetalningar och intäkter redovisas för varje
landsting. Tabellen innehåller även antal egna landstingsfolkhögskolor och antal
rörelsefolkhögskolor inom eget landstingsområde.
Interkommunala ersättningar tkr
Antal skolor
Landsting/Region RIO-fhs Lt-fhs RIO-fhs eget Lt Intäkter Egna Lt-fhs
RIO-fhs i Lt
Stockholm
10377 5000
42253
0
0
27
Uppsala
2400
900
270
450
1
1
Sörmland
2026
792
2086
932
2
2
Östsam
3223 2172
1280
1002
1
6
Jönköping
2851
885
12022
1854
2
7
Kronoberg
1322 1352
2452
1279
1
2
Kalmar
2614 1667
1328
3040
4
1
Gotland
305
172
0
660
1
0
Blekinge
1031
425
2869
458
1
3
Skåne
5193 3095
33178
0
0
17
Halland
2550 1007
0
1906
2
0
Västra Götaland
12923 4070
19070
1149
7
13
Värmland
1680
815
969
2549
5
1
Örebro
1197 3544
3451
1543
2
3
Västmanland
1397 1066
2456
681
1
3
Dalarna
1393 1287
3914
1141
3
4
Gävleborg
1822 1147
700
2282
3
2
Västernorrland
1278
666
2546
1559
3
2
Jämtland
1000
671
1125
851
2
1
Västerbotten
1710
759
7715
2487
2
5
Norrbotten
267
0
3971
0
0
7
Summa

58559 31492

143655

25823

43

107

(För ett landsting är fördelningen av kostnaderna uppskattad.)
I tabellen ovan är inte någon filialverksamhet redovisad separat utan de ingår i bidraget till
moderskolan oavsett i vilken ort filialen ligger. Av tabellen framgår att landsting med
jämförelsevis fler egna folkhögskolor har lägre kostnader för interkommunala ersättningar än
landsting med enstaka folkhögskolor. Medelbidraget till en rörelsefolkhögskola är 1 890 000
kr enligt uppgifterna från landstingen. Motsvarande medelbidrag till en
landstingsfolkhögskola är 792 000 kr.
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Fakturor, hantering och kontroll
Både landsting med egna folkhögskolor och rörelsefolkhögskolor skickar fakturor på
interkommunala ersättningar till det landsting där en elev har sin folkbokföringsort. Enligt
överenskommelse mellan SKL, RIO och OFI ska fakturan innehålla uppgifter om elevens
namn, personnummer och adress. Därtill ska det finnas uppgifter om vilken kurs det gäller
med kursdatum, kurslängd och antal deltagarveckor. Dessutom ska det redovisas om det
sker avbrott under kursen, om någon elev börjar senare i kursen eller om någon elev
studerar på deltid. De flesta folkhögskolor har elevregistersystemet Avanti och bilägger ett
utdrag från systemet till fakturan. Rapporteringen till Folkbildningsrådet/SCB sker också
direkt från Avanti.
Antalet fakturor är stort, för t.ex. Halland var det 69 fakturor hösten 2013 från 82 skolor.
Landstingen samlar som regel egna folkhögskolor på samma faktura. Teoretiskt kan det
naturligtvis bli nästan lika många fakturor som antalet folkhögskolor.
Kontrollen av uppgifterna till fakturan varierar mellan landstingen, en del har omfattande
kontroll medan några endast kontrollerar folkbokföringsorten. Är det en ovanlig kurs
kontrolleras den genom att man besöker skolans hemsida, tittar i FIN-katalogen eller
kontaktar skolan. Ungefär 67 % av landstingen gör den här kontrollen.
Deltagarna kontrolleras av nästan samtliga landsting mot folkbokföringsregistret eller
skatteverkets register. Folkbokföringen är den uppgift där det förekommer flest fel och som
vållar mest problem för handläggarna. En handläggare som får vara representativ skriver så
här:
”Alla verkar inte känna till regler som finns gällande interkommunal ersättning plus att det
ofta kommer fakturor på elever som ej var skrivna i vårt län när de påbörjade sina studier,
vilket leder till mycket arbete med ändringar/krediteringar/nya fakturor med mera.”
(Se nedan ett särskilt avsnitt om folkbokföringen.)
Drygt hälften av landstingen kontrollerar beräkningen av antalet deltagarveckor, som utgör
underlaget för hur stor kostnaden blir. Man kontrollerar särskilt vid avbrott, sen start eller vid
deltidsstudier. De som kontrollerar uppger att det är fel ibland, särskilt vid avbrott då Avanti
inte räknar om antalet deltagarveckor från hela kurstiden. Motsvarande fel noteras ibland vid
deltidsstudier. En handläggare skriver:
”Felräknade antal deltagarveckor är ett problem. Fel uppgifter i avantilistan, miss när
deltagare har sen start kontra avhopp innebär dubbel kontroll av verkligt utfall på
deltagarveckor.”
En särskild grupp utgör distanskurser. Det råder en viss osäkerhet kring hur de ska
betraktas, särskilt svårt har de landsting som anger att de endast ersätter tid då kursen är på
folkhögskolan. En del folkhögskolor är tydliga med detta i sina fakturor men inte andra.
Ett landsting skriver så här: ” Kurstider för t ex distans undervisningar kan vara konstiga t.ex.
2013-08-19—2013-12-31.” Ett annat landsting skriver:
”Att bidrag för distansstudier helt tas bort, det är mycket fel som faktureras och det är svårt
att kontrollera.”
Ett relativt stort problem är att folkhögskolorna skickar sina fakturor före terminsslut, vilket de
inte ska göra enligt anvisningarna. En del landsting skickar tillbaka dem till skolan som får
återkomma efter terminsslutet. Det finns inbyggda problem i den här regeln. När fakturorna
ska kontrolleras i juni – juli är en del skolor stängda och det är svårt att nå personal. När
höstterminen är slut är det dagarna före jul och därefter nytt år vilket skapar problem med en
stressig situation på landstingen.
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En handläggare föreslår följande:
”När detta arbete ska göras har många skolor stängt (oftast rörelsefolkhögskolor) så när man
försöker nå någon på skolan så har de stängt under lovet eller semestern. Därför vore det
mycket bättre om man skulle göra fakturorna i förslagsvis mars och oktober, när skolorna är
öppna och det inte är semestertider.”
På frågan om hur betungande och tidskrävande arbetet med fakturorna är svarar mer än
hälften att det är betungande och framför allt tidskrävande eller mycket tidskrävande vilket
närmare 90 % av handläggarna anser. Drygt 60 % av handläggarna anger att de är osäkra
på fakturans riktighet när den kommer jämfört med andra typer av fakturor.
En handläggare skriver så här: ”Det är oerhört mycket fel i fakturaunderlagen och omöjligt att
finna alla fel. Vid en kontroll slog det fel på ca 250 000 kr på en termin i felaktigt
fakturaunderlag.”
SKL:s rekommendation
Av enkäten framgår det tydligt att man anser att det är bra att det finns en rekommendation
för hur interkommunala ersättningar för folkhögskolestudier ska hanteras. Det är dock tre
landsting som inte följer rekommendationen fullt ut utan har ett lägre belopp än vad
rekommendationen anger. Dessa landsting betalar ungefär 90 % av det rekommenderade
beloppet. Nästan alla övriga landsting har en regel om ömsesidighet vilket innebär att de
betalar motsvarande lägre belopp till de tre landstingens skolor. Detta är dock en harmlös
åtgärd då det enda landsting som berörs är Uppsala som har en egen folkhögskola.
Stockholm och Norrbotten är inte huvudman för någon folkhögskola.
Beslutet om ömsesidighet har för landstingen en antingen önskad eller oönskad effekt. De
rörelsefolkhögskolor som ligger i de tre landstingsområden vars landsting inte följer
rekommendationen drabbas av ömsesidighetens konsekvenser. Drygt hälften av
landstingen, som beslutat om ömsesidigheten, betalar nämligen det lägre beloppet även till
rörelsefolkhögskolorna i motsvarande område. Dessa folkhögskolor får då ett lägre belopp i
interkommunal ersättning än övriga folkhögskolor. Mindre än hälften av landstingen tolkar
dock ömsesidigheten så att det enbart gäller landstingsfolkhögskolor och betalar således
hela beloppet till rörelsefolkhögskolorna. För de landsting som betalar ett lägre belopp
innebär det extra arbete för handläggarna med att hålla reda på vilka rörelsefolkhögskolor
som ligger i just dessa landsting och de får ofta korrigera fakturorna. Ett uttryck för detta är
följande:
”Större krav från SKL att ALLA landsting rättar sig efter SKL:s rek. Skulle underlätta enormt i
fakturahanteringen samt framför allt skapa större rättvisa inom riket.”
På frågan om hur mycket man sparar eller förlorar på det lägre beloppet har man svårt att
ange detta. Endast Stockholm har angett ett belopp och de anser att de sparar 2 miljoner
kronor per år på den lägre ersättningen.
Folkbokföringen
Enligt SKL:s rekommendation betalar landstingen interkommunal ersättning för personer
vars folkbokföringsort finns inom det egna landtingsområdet. Detta medför att landstingens
handläggare av inkomna fakturor måste kontrollera om angivna elever på fakturan har sin
folkbokföringsort i det egna området. Tyvärr är det många fel på just den här punkten, vilket i
och för sig inte är så konstigt. Ungdomar idag är mycket rörliga och flyttar mellan olika
adresser. När man söker till en folkhögskola uppger man den adressen man har för tillfället
vilket inte behöver vara personens folkbokföringsadress.
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Folkbokföringsadressen finns angiven på personbevisen men alla skolor begär inte in dessa.
Även om folkhögskolan begär in personbevis kan eleven ha flyttat från den uppgivna
adressen en tid före skolan börjar, speciellt om ansökan har skickats in lång tid före
kursstarten. Med andra ord, det är inte konstigt att det blir fel ibland.
När sedan den felaktiga faktureringen ska åtgärdas uppstår ett nytt moment. Det gäller att
kontakta skolan och förmå dem att skicka en kreditfaktura på de elever som inte är
folkbokningsförda i det aktuella landstinget. Det här tidsödande och besvärligt för både
landstingets personal och för den aktuella folkhögskolan.
När handläggarna kontrollerar folkbokföringsadressen görs det med hjälp av elevens
personnummer i Folkbokföringsregistret eller Skatteverkets SPAR-register. Dessa register är
tillgängliga för myndigheter men inte för gemene man. Därför är den mest framkomliga
vägen för att få större korrekthet på folkbokföringsadressen att folkhögskolorna begär in
personbevis från sina elever och att den adressen anges vid fakturering av interkommunal
ersättning. Personbevisen erhålles numera enkelt från Skatteverkets hemsida och kan
skrivas ut från egen dator.
5. Förslag till förändringar
Nuvarande regler är i och för sig väl grundade och har fungerat länge men undersökningen
visar tydligt att regelverket skapar en hel del extra arbete för landstingens handläggare. En
smidigare hantering är helt klart önskvärd. Endast det landsting som har minimal kontroll
tycker att nuvarande ordning fungerar bra. Ett förslag till förändring bör så långt möjligt vara
kostnadsneutralt och i nedanstående förslag har det varit en utgångspunkt.
Fakturor, hantering och kontroll
Rekvisition av interkommunal ersättning
Nuvarande regel att fakturan ska skickas först när terminen är slut skapar i sig en del
problem. Det vore naturligtvis bättre att det fanns större spridning på fakturorna och att det
fanns mer tid att kontrollera dem. Om man istället bestämde att de elever som studerar på
folkhögskolan den 1 november respektive den 1 mars kan fakturor skickas efter de datumen
och det finns tid att följa upp dem inom befintligt budgetår. Det här behöver inte innebära
några högre kostnader eftersom de allra flesta avbrotten under terminen sker i början. Skulle
det komma till någon elev efter angivet datum betalas inget för den eleven.
Förslag 1: Som underlag för interkommunal ersättning räknas de elever som studerar
på folkhögskolan den 1 november respektive den 1 mars.
Deltidsstudier
På många folkhögskolor finns det några elever som studerar deltid. Detta anges ibland på
enstaka elever i fakturaunderlaget. Ibland kan det vara en hel kurs som läses på deltid och
då anges det i kursbeskrivningen. För att förenkla hanteringen på den här punkten vore det
bra att schablonisera procentsatserna något. Om man inför ett deltidsbegrepp som innebär
att alla deltider räknas som 50 % behöver man inte räkna om alla varianter upp till 99 %. För
deltider under 50 % betalas inget bidrag. Endast heltidsstuderande berättigar till fullt bidrag.
Förslag 2: I underlaget för interkommunal ersättning räknas endast deltidsstuderande
som studerar minst 50 %. Deltidsstudier mellan 50 till 99 % ersätts med 50 % av helt
bidrag.
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Kurstider
I Folkbildningsrådets anvisningar om kurstider finns inget förbud att ha en kurs över jul- och
nyårshelgen. Dock säger man att om en kurs sträcker sig över helgerna ska folkhögskola ha
samma lärartillgång på skolan då som på andra kursdagar. Det här är en omöjlighet att
kontrollera och det görs inte heller. Normalt brukar skolor vara stängda över helgerna och
därför kan man anta att det är detta som gäller. För övrigt gäller Folkbildningsrådets
anvisningar för kurstider.
Förslag 3: Kurstider över jul- och nyårshelgen ersätts inte.
Distanskurser
I Folkhögskolornas informationstjänsts katalog över folkhögskolornas olika kurser beskrivs
distanskurser från 78 folkhögskolor. Många folkhögskolor har ett flertal olika kurser. Det är 15
folkhögskolor som erbjuder allmän kurs. Några skolor erbjuder enstaka allmänna ämnen.
Kurskatalogen innehåller stor variation när det gäller innehåll. Det finns estetiska kurser,
kurser inom hälsa, miljö och natur samt kurser inom media och kommunikation mm. En del
kurser är yrkesutbildningar.
I katalogen framgår inte kursernas omfattning i tid och inte heller om det är deltid eller heltid.
För att kontrollera kurserna är det nödvändigt att besöka skolans hemsida eller kontakta
skolan. Utan att dra alltför långtgående slutsatser kan man anta att många distanskurser är
för redan yrkesverksamma som har tillgång till utrustning på hemorten. Folkhögskolans egna
kostnader för att bedriva distanskursen kan således vara förhållandevis små jämfört med en
kurs på själva skolan. En lägre kostnad motiverar därför ett lägre bidrag. Ett bidrag på 25 %
av det rekommenderade beloppet kan vara rimligt. För distanskurser bör det också gälla
samma regler beträffande deltidsstudier som nämnts ovan.
Det är inte alltid som distanskurser följer traditionella kurstider. Därför bör det finnas en
annan beräkningsgrund för vilka deltagare som räknas in i underlaget. Kurserna ska enligt
nuvarande regler vara minst 15 veckor och därför kan det vara lämpligt att man räknar
deltagare som studerar den åttonde veckan.
Den moderna tekniken har medfört att distanskurser blivit allt vanligare och
Folkbildningsrådet har avsatt stora medel för att utveckla verksamheten. Man har också
utformat anvisningar för hur kurstider ska beräknas. Mot bakgrund av detta vore det önskvärt
att samtliga landsting följer nedanstående förslag och inte har någon regel om att man
endast ersätter tid på folkhögskolan.
Förslag 4: Distanskurser ersätts med ett bidrag som utgör 25 % av den
rekommenderade ersättningen.
För deltagare som studerar deltid gäller samma regler som i förslag 2.
Som underlag för bidrag räknas deltagare som studerar den åttonde veckan.
SKL:s rekommendation
Landstingens ömsesidighet
Landstingens ömsesidighet utgör i sig ett rimligt beslut, men som nämnts ovan är åtgärden
ganska harmlös eftersom två av de tre landsting som inte följer SKL:s rekommenderade
belopp inte har egna folkhögskolor. Detta under förutsättning att ömsesidigheten är en fråga
enbart mellan landstingen. Med den här förutsättningen vore det enklare för handläggarna
om samma belopp betalades till samtliga berörda rörelsefolkhögskolor.
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Kostnaden för en sådan här tolkning kan inte vara särskilt stor då det förmodligen endast
gäller enstaka deltagare på dessa folkhögskolor. Möjligen är det fler deltagare från Uppsala
landsting på folkhögskolor i Stockholm men eftersom de följer Stockholms ersättningsnivå
blir det ingen skillnad för dem.
Förslag 5: Landstingens beslut om ömsesidighet avser endast landstingens egna
folkhögskolor.
Flera svar har innehållit önskemål om att alla landsting följde rekommendationen på samma
sätt. Olika landstings specifika regler ökar utan tvekan behovet av kontroll och åtgärder. Av
någon anledning tycks inte heller alla som rekvirerar interkommunal ersättning att det är
viktigt med korrekta underlag till fakturorna eftersom det är så många felaktiga uppgifter. De
många olika reglerna gör det hela naturligtvis extra krångligt för alla inblandade. Den här
frågan om att helt följa SKL:s rekommendation beslutas av varje enskilt landsting varför jag
har valt att inte lämna ett sådant förslag.
Folkbokföringen
Folkbokföringsort
Ett stort problem som beskrivits ovan är de många felen med elevernas folkbokföringsort.
Här behövs en ordentlig förbättring från folkhögskolornas sida. Det finns förslag i
undersökningen om att man skulle samköra elevregistren med Folkbildningsrådets eller
SCB:s register men rapporteringen till SCB för beräkning av statsbidragen innehåller inte
adresser utan endast elevens personnummer. Ett annat förslag är att folkhögskolorna får
tillgång till folkbokföringsregistret men det är osäkert om det överhuvudtaget går och
dessutom är det förenat med kostnader. Det som är enklast är att folkhögskolorna är mer
noggranna med elevernas adresser. Således bör krav ställas på folkhögskolorna så att de tar
in aktuella personbevis för de elever som de avser att ta med som underlag för
interkommunal ersättning och att den adressen skrivs i fakturaunderlaget.
Förslag 6: Krav på folkhögskolorna att de har med aktuell folkbokföringsadress på de
elever som utgör underlag för interkommunal ersättning.
Övriga kommentarer och synpunkter
Flera landsting uttrycker att man anser att det gemensamma PM som RIO, SKL och OFI
utformat är svårtolkat och inte heller så tydligt som man skulle önska. Det behövs utan
tvekan en ombearbetning av texten. I det här fallet bör man kontakta RIO för en dialog om
innehållet och samtidigt diskutera vilka åtgärder som behövs för att förbättra
rörelsefolkhögskolornas fakturaunderlag.
Svarsmaterialet innehåller även i en del fall synpunkten att man skulle samköra
Folkbildningsrådets/SCB:s register över deltagare i långa folkhögskolekurser med
folkbokföringsregistret för att kontrollera t.ex. folkbokföringen och att från dessa register
skickade ut underlag för fakturering. Jag är inte säker på att detta är möjligt och det skulle
utan tvekan skapa nya administrativa problem. Det är inte heller säkert att noggrannheten
blir större genom sådant förfarande. En annan synpunkt är att Folkbildningsrådet räknar
deltagare den 15:e kursdagen och att de flesta avbrotten sker i början av en kurs. Således
blir inte registren helt jämförbara. Skulle landstingen acceptera att även de räknade
deltagare som Folkbildningsrådet gör skulle det naturligtvis förenkla det hela men säkert bli
dyrare.
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Ett mer radikalt förslag är att överge nuvarande system med interkommunal ersättning och
istället ge varje enskilt landsting ansvaret att lämna ekonomiskt bidrag till de rörelsefolkhögskolor som ligger inom eget landstingsområde. För att kompensera bortfallet från
andra landsting höjs ersättningsbeloppet till en högre nivå och/eller betalas för samtliga
deltagare på folkhögskolan. Landstingen skulle i detta förslag inte heller fakturera varandra.
Nuvarande ordning med en rekommendation från SKL ska även fortsättningsvis gälla för
likvärdig behandling. De landsting som inte har någon rörelsefolkhögskola inom sitt område
gynnas naturligtvis av det här förslaget såvida det inte finns filialer där. Förslaget fordrar en
djupare analys av de ekonomiska konsekvenserna men en sådan analys ligger utanför det
här uppdraget.
6. Konsekvenser
Det är alldeles uppenbart att nuvarande ordning är mycket bekymmersam. Det är alldeles för
mycket fel i fakturaunderlagen och de anvisningar för rekvisition som finns i det
gemensamma PM:et följs inte av alla rörelsefolkhögskolor. Varför det är så är svårt att veta
men en bidragande orsak kan vara att man inte förstått anvisningarna eller att det är
bristande resurser på en del folkhögskolor. Utan tvekan är de interkommunala ersättningarna
mycket viktiga för rörelsefolkhögskolornas ekonomi.
När det gäller ekonomiska konsekvenser av förslagen är min bedömning att om man räknar
antalet deltagare den 1 november respektive den 1 mars ska det inte bli någon större
skillnad mot nuvarande beräkning av faktisk tid på skolan. Däremot förenklar det för
handläggarna då de inte behöver räkna om eventuella avbrott mm. Förslaget att
schablonisera deltidsstudierna kan möjligen innebära något lägre kostnader men det är nog
marginellt. Däremot bedömer jag att förslagen beträffande distansstudier minskar
kostnaderna och det är avsiktligt. Förslaget om tolkning av ömsesidigheten betyder att
kostnaderna ökar för vissa landsting
Förslagen som lämnats syftar således till att förenkla landstingens administration och
schablonisera vissa uppgifter. För att genomföra nämnda förändringar behöver SKL:s
styrelse fatta beslut om en förnyad rekommendation där dessa förslag ingår. Det bör
naturligtvis även föras en diskussion med RIO om förändringarna och att man tillsammans
gör en informationsinsats till folkhögskolorna och landstingen.
Avslutningsvis kan vi konstatera att de interkommunala ersättningarna innebär stora
kostnader för landstingen och är viktiga inkomster för folkhögskolorna. Min utgångspunkt har
varit att förenkla nuvarande system men jag har även funderat på alternativ. Det enda
alternativ jag begrundat är det som föreslogs ovan om att inte bygga ersättningarna på
folkbokföringsort utan att varje landsting ersatte de folkhögskolor som finns inom landstingets
område. Därmed bör begreppet interkommunala ersättningar benämnas med något annat
ord, enklast landstings-/regionbidrag till folkhögskolorna.
Vessigebro den 21 februari 2014
Gösta Hassel f.d. rektor
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Bilaga 1

Tillväxt och samhällsbyggnad
Maria Jacobsson

Översyn interkommunal ersättning till folkhögskolor
Bakgrund
SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp
som rekommendation och underlag för beräkning av interkommunala ersättningar för
utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor. Interkommunal
ersättning är den ersättning som den studerandes hemlandsting/region betalar ut då en
studerande väljer att gå en utbildning på folkhögskola i ett annat landsting/region.
Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet. Rekommendationen har präglats
av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s
rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock förekommit bland
annat när det gäller ersättningsnivån och under vissa perioder har några
landsting/regioner valt att inte följa rekommendationen.
Uppdraget att hitta nya former för interkommunal ersättning
I SKL och folkbildningspolitiken (2012) tog SKL på sig uppdraget att se över den
interkommunala ersättningen: ”SKL kommer att omgående stödja/initiera en
diskussion mellan landstings-/regionföreträdare respektive folkhögskoleföreträdare för
att finna framtida former för ett mellan landstingen/regionerna gemensamt finansierat
"mobilitetsstöd" (det som idag utgör systemet för interkommunal ersättning)”.
Anledningen var bland annat den intressekonflikt som latent finns mellan anslagsgivning och anslagsmottagande där folkhögskolornas oberoende ska säkerställas
samtidigt som regioner/landsting samt stat vill kunna se effekter och påverka utfall av
bidrag. Men en annan anledning att se över rekommendationen är att folkhögskolornas
verksamhet har förändrats. Distansstudier, filialer och korta kurser är exempel på
relativt nya företeelser inom folkhögskolan och som alla kan påverka systemet med
interkommunal ersättning i olika grad.
Utifrån detta gjordes en kartläggning/utredning 2014 (se bilaga 1). Där uttryckte
regioner och landsting att det var bra att det finns en rekommendation för hur
interkommunala ersättningar för folkhögskolestudier ska hanteras. Dock identifierades att
den interkommunala ersättningen innebar en tung administrativ börda för regioner och
landsting. Ett antal förslag togs fram, som framförallt handlade om att förenkla de
administrativa rutinerna, men eftersom folkhögskolorna då var i begrepp att byta sitt
administrativa system lades utredningen och förslagen på is.
2016 återupptogs arbetet bland annat efter att frågan hade diskuterats i kultur- och
fritidsberedningen med anledning av att Västra Götaland hade tagit beslut om att inte
tillämpa SKL:s rekommendation.
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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En arbets/referensgrupp utsågs för att arbeta med översynen och för att spegla
samtliga perspektiv så utsågs två representanter från landsting/ regioner, två från OFI
(Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation), två från RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) och en från Folkbildningsrådet. SKL har varit
sammankallande. Arbets/referensgruppen har träffats tre gånger. Gruppen har
förutsättningslöst undersökt om det går att ta fram ett nytt system för interkommunal
ersättning som stimulerar till mobilitet, är enkelt och tydligt samt bidrar till stabilitet
och effektivitet (finansiellt och administrativt) både för huvudmän och för
folkhögskolor.
Finansiering av folkhögskoleverksamheten
Det finns totalt 154 folkhögskolor i Sverige och de finansieras genom statsbidrag och
landstingsbidrag. Att staten och landstingen/regionerna svarar gemensamt för
finansieringen av folkhögskoleverksamheten, är något som SKL ställer sig bakom.
SKL ser det dock som önskvärt att det kommunala och landstingskommunala stödet i
högre grad utformas som ett komplement till det statliga grundstödet 1.
Landstingens/regionernas bidrag till folkhögskoleverksamheten kan delas upp i:
•
•
•

Huvudmannabidrag till de egna folkhögskolorna
Inomlandstings-/regionbidrag till både de egna folkhögskolorna och RIOfolkhögskolorna, ofta baserat på procent av deltagarveckans värde
Interkommunala ersättningar till samtliga folkhögskolor för deltagare som
väljer att studera på folkhögskolor utanför det egna landstinget/den egna
regionen.

Landstingens/regionernas totala bidrag till folkhögskolorna är ca 690 miljoner kronor,
varav den interkommunala ersättningen är 88 miljoner kronor (siffror från
Folkbildningsrådet gällande 2015).
Nivån på den rekommenderade interkommunala ersättningen har byggt på den statliga
ersättningen. Den uppgår till 25 procent av det av Folkbildningsrådet fastställda
volymbidraget per deltagarvecka och är tänkt att täcka merkostnaderna för att ta emot
deltagare från andra regioner/landsting än det egna.
Generellt har Folkbildningsrådets definitioner, föreskrifter och regler för att bedriva
folkhögskoleverksamhet gällt även för den interkommunala ersättningen. Det har dock
funnits vissa undantag. SKL har därför tillsammans med RIO och OFI tagit fram
tillämpningsanvisningar för rekommendationerna. De senaste togs fram 2013. Det
finns dock utrymme för tolkningar i anvisningarna och frågan om vem som har
tolkningsföreträde har kommit upp.

1

SKL och folkbildningspolitiken, 2012
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Nuläge
Arbets/referensgruppen inledde sitt arbete med att identifiera nyttan och fördelarna
med att ha möjlighet att fritt få välja var i landet man vill studera, utifrån individens,
folkhögskolornas och regioners/landstingens perspektiv (se bilaga 2). Principen att
fritt kunna välja vilken utbildning och skola den enskilde vill gå finns inom hela
utbildningsväsendet och är kanske extra viktig när det gäller folkhögskola där själva
studieformen, den geografiska platsen och studietakten kan vara avgörande för den
enskilde att ens börja studera. Det finns också en samhällsekonomisk vinst i att olika
skolor kan erbjuda olika inriktning och specialisering, men också att folkhögskolorna
kan vara en del i att bygga en attraktiv region och dra till sig nya invånare. Genom en
nationell rekrytering och intagning säkerställs deltagarunderlaget på folkhögskolorna
och är en förutsättning för en mångfald av utbildningar.
För att få en bild över hur många deltagare en region ”tar emot” respektive ”skickar
iväg” tog Folkbildningsrådet fram statistikmaterialet som visar nettoöverskott
respektive underskott av antalet deltagare per landsting/region. Statistikavdelningen
på SKL sammanställde materialet i bifogade kartbild och tabell som tydligt visar hur
strömmarna mellan landstingen/regionerna ser ut under en termin (se bilaga 3). Detta
underlag visade att det totala antalet deltagare som en region/ett landsting tar emot
respektive skickar iväg är relativt jämt, men att några regioner/landsting går med
”överskott” (d.v.s. skickar iväg fler deltagare än de tar emot), medan andra går med
”underskott” (d.v.s. tar emot fler deltagare än de skickar iväg). Siffrorna och flödena
säger dock ingenting om andra för- respektive nackdelar det kan ha att ta emot eller
skicka iväg deltagare till/från andra delar av Sverige.
Underlaget visade ett behov att ta fram en lista över de enskilda folkhögskolor som tar
emot flest deltagare från andra regioner/landsting än det egna, eftersom de också bör
vara mest beroende av den interkommunala ersättningen 2. Folkbildningsrådet tog fram
även detta underlag, som visar att ett relativt begränsat antal skolor har många så
kallade utomlänselever och att de ofta är skolor med en väldigt specifik profil samt att
de oftast är internatskolor. Skolorna är utspridda i hela landet. Dessa skolor är väldigt
beroende av den interkommunala ersättningen idag.
Arbets/referensgruppen gjorde även en specialstudie av distansstudier, eftersom det är
– ur folkhögskoleperspektiv - en relativt ny företeelse och för att det har varit en del
frågor kring detta när det gäller tillämpningsanvisningarna för interkommunal
ersättning.

Statistikunderlaget visade dock på vissa brister, bland annat beroende på att folkhögskolorna har
rapporterat in olika i systemet, men också för att man har rapporterat in i ett nytt system. Det har därför
inte varit motiverat att presentera listan eller ta fram ytterligare statistiskt material eller tidsserier.
Materialet visar dock tydliga tendenser.
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Vad skiljer ersättningen till folkhögskolor jämfört med andra
ersättningar?
Tidigare var det ganska vanligt att SKL tog fram rekommendationer för ersättningar
av olika slag, men efter hand som bland annat lagstiftning reglerar vissa områden har
dessa rekommendationer blivit ovanliga. En av uppgifterna för arbets/referensgruppen
har därför även varit att undersöka hur andra system för mellankommunal ersättning
(gymnasieskola) och ersättning mellan landsting/regioner (sjukvård) fungerar. När det
gäller gymnasieskola styr skollagen hur ersättningen till kommuner gällande
antagning till nationella program ska räknas ut. SKL tar dock fram en handbok varje
år med en sammanställning av gällande bestämmelser enligt lag, förordning och
föreskrifter samt kommentarer. När det gäller sjukvård finns ett riksavtal som SKL har
varit med att ta fram.
Det som bland annat skiljer folkhögskolorna från dessa båda områden är:
-

När det gäller interkommunal ersättning till folkhögskolor går ersättningen
direkt från landsting/region till enskilda skolor. Det vill säga att det inte är en
ren mellanregional ersättning
Det är skillnad mellan obligatorisk, lagstyrd verksamhet och en frivillig
verksamhet
De system som finns för ersättning mellan kommuner eller mellan
landsting/regioner inom andra områden är inte administrativt enklare, snarare
tvärtom.
Det är betydligt färre individer som går på folkhögskola (ca 30 000 per termin)
än till exempel gymnasiet och av dem är det ännu färre som berörs av
interkommunal ersättning för folkhögskola.

Förenkling av administration för såväl regioner och landsting som
folkhögskolor
Arbets/referensgruppen har också försökt inventera orsaken till vad som tar mest tid
när det gäller den administrativa bördan. Och vad som eventuellt skulle kunna
avhjälpas med hjälp av de administrativa stödsystemen. Här har underlaget från 2014
tjänat som en utgångspunkt, men inspel från regioner och landsting har även inhämtats
från SKL:s nätverk för chefstjänstemän som på landsting/regioner ansvarar för frågor
om styrning och finansiering av folkhögskolor (våren 2017).
En av de saker som tar mycket tid är fakturahanteringen. Både för att folkhögskolorna
som ska ta fram underlaget och för landsting/regioner som lägger mycket tid på
kontroll, framförallt gällande deltagarnas folkbokföringsadress. Här skulle det finnas
möjlighet att koppla samman SPAR till det administrativa system som
folkhögskolorna använder sig av. Det skulle dels kvalitetssäkra uppgifterna och ta bort
ett kontrollmoment. Det finns ytterligare delar som skulle kunna automatiseras och
tydligare tillämpningsanvisningar skulle kunna underlätta.
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Slutsatser och förslag
Översynen har visat att SKL:s rekommendation gällande interkommunal ersättning för
folkhögskolor i sin nuvarande form fortfarande är en fungerande modell, men har sina
svagheter och utmaningar. Modellen med en rekommendation, istället för avtal eller
överenskommelse, bygger på ömsesidighet och tillit för att det ska fungera. Det är
också en förutsättning eftersom det inte finns några lagar som styr verksamheten. Om
något landsting/någon region beslutar att inte tillämpa rekommendationen kan hela
modellen falla. Så en av frågorna under processen har varit hur man kan säkra upp ett
sådant system utan att öka administrationen? Modellen som den fungerar idag är redan
administrativt tung både för folkhögskolor och regioner/landsting, speciellt med tanke
på antal deltagare som det rör sig om.
Ett förslag som har lyfts är om det är möjligt att ta fram ett avtal eller en
överenskommelse mellan regioner/landsting, folkhögskolorna och SKL. Det har inte,
inom ramen för den tid som avsatts varit möjligt att undersöka detta vidare, men det
hade varit intressant och kan vara en förutsättning för ett långsiktigt och hållbart
system. Det är dock viktigt att en sådan överenskommelse eller avtal har en rimlig
nivå av styrning och administration.
Det är svårt att se att det skulle gå att ta bort den interkommunala ersättningen. Det
skulle slå hårt ekonomiskt, framförallt för vissa enskilda skolor, men även för vissa
landsting/regioner. Risken är att det ökar protektionism och likriktning snarare än att
främja mobilitet, mångfalden av olika utbildningar och friheten att kunna studera var
som helst i landet.
Det är inte bara folkhögskolorna som har förändrats över tid. I och med det regionala
utvecklingsuppdraget har regionerna bland annat ansvar för kompetensplattformarna
där folkhögskolorna i vissa fall ingår. Kultursamverkansmodellen har också inneburit
att dialogen med civilsamhället och därmed folkhögskolorna har fått en ny aktualitet
och nya former. Det här påverkar hur regionerna förhåller sig till bidrag på nya sätt.
Region Skåne har till exempel tagit fram en överenskommelse tillsammans med
folkbildningen där man gemensamt identifierat ett antal utvecklingsområden. Här är
det viktigt att följa utvecklingen.
Trots detta är det inte motiverat att föreslå ett helt nytt system i nuläget. Förslaget är
därför att SKL tar fram en rekommendation för mobilitetsstöd för folkhögskola, som
liknar nuvarande form för interkommunal ersättning. Samtidigt byter man namnet från
interkommunal ersättning till mobilitetsstöd för att bättre spegla vad bidraget ska
stimulera. SKL får också i uppdrag att tillsammans med RIO, OFI och representanter
för landsting/regioner, ta fram nya tillämpningsanvisningar som tydliggör vad som
gäller för till exempel korta kurser, distansstudier och filialverksamhet. Anvisningarna
ska också innehålla konkreta förslag för att underlätta administrationen kring
stödformen. Kultur- och fritidsberedningen får i uppdrag att undersöka vidare om det
är möjligt att ta fram en överenskommelse mellan SKL, landstingen/regionerna och
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folkhögskolorna gällande mobilitetsstöd till folkhögskolorna. Dessa förslag behöver
dock förankras med berörda och därför skicka ut detta PM på remiss.
Förslag till beslut
Beredningen för kultur och fritid beslutar att:
-

Skicka ut PM inklusive förslag på remiss till samtliga regioner och landsting,
RIO, OFI och Fhf (Folkhögskoleföreningen inom SKL) med sista dag att
lämna yttrande 2017-08-11. RIO och OFI uppmanas att inhämta synpunkter på
förslaget från sina respektive medlemsskolor. Ärendet tas upp i kultur- och
fritidsberedningen i september 2017 med förslag till styrelsen samma månad.
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Tillväxt och samhällsbyggnad
Maria Jacobsson

Frågeställningar från SKL:s kultur- och fritidsberedning
Utöver att lämna yttrande över Översyn interkommunal ersättning till folkhögskolor
ber vi också att ni besvarar nedanstående frågor:
-

Vilka är de viktigaste förutsättningarna, för er organisation, att göra det möjligt
för individen att studera på vilken folkhögskola som helst i Sverige?
Påverkar det regionala utvecklingsuppdraget synen på folkhögskolorna och i
så fall hur?
Vilka är det största utmaningarna för folkhögskolorna och deras verksamhet
framöver?
Vilken roll ser ni att SKL ska eller kan ha i frågor som rör folkhögskolorna?

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Vad är vinsten med mobilitet?
Individuellt

Nationellt

Möjlighet att välja Hela Sverige lever
studietakt och form

Regionalt

Folkhögskolorna

Kommunalt

Gäller för alla

Begränsar man
mobiliteten finns risk
för protektionism

Olika perspektiv
och möten

Folkhögskolornas
kurser är billigare
än Komvux

Att besöka andra
platser/att få besök
ger: Nya impulser,
idéer, skapar nytt,
förändring, nya
möjligheter

Möjliggör för fler
studerande att få
den utbildning,
kurs de önskar

Samhällsekonomisk
Ett sätt att höja
vinst; alla skolor
utbildningsnivån
behöver inte erbjuda
allt/samma sak
(möjlighet att
specialisera/profilera)

Stärker
utbildningsformen
folkhögskola

Deltagarna kan
välja kurser över
hela landet

Samma princip som
högskola och
universitet
(valmöjlighet)

Historiskt sett en
grundfinansiering:
statsbidrag = löner
deltagaravgift =
läromedel m.m.
landsting =
byggnader m.m.

En kunskapsintensiv
region

Vidga ramarna

Attraktivitet

Nationell
rekrytering
säkerställer
underlaget

Ökad valfrihet

Medborgarperspektivet Trygghet och
transparens

Ökat utbud

Gynnsamt
samhällsekonomiskt
(gäller egna skolor)

Högre kvalitet

Nya invånare,
befolkningsökning

Socialt perspektiv

Stadsbidragsgrundande

