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PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 94-107 

Tid: 2018-10-16, kl 13:00-16:15 

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 106 Delårsrapport tertial 2 2018 
Diarienummer: RJL2018/231 

 

Beslut 

Nämnden 

 Godkänner delårsrapport tertial 2 2018 för de delar som 

avser nämndens ansvarsområden. 

Sammanfattning 

Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 

delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 

måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 

status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 

augusti samt ekonomisk helårsprognos. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02 

 Delårsrapport tertial 2 2018 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 
Marcus Eskdahl vill för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet ha följande anteckning förd till protokollet, vilket 

beviljas av ordföranden: 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan inte 

ställa sig bakom en neddragning av vårdplatser inom psykiatrin. 

Vi vill se en utförlig utredning där verksamhet och fackliga 

organisationer ingår kring arbetssätt och framtida 

vårdplatsbehov inom psykiatrin. 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 94-107 

Tid: 2018-10-16, kl 13:00-16:15 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 
 

Maria Frisk  

 

Thomas Bäuml Anne Karlsson 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 97-112 

Tid: 2018-10-17 kl:09.00-16.10 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§104 Delårsrapport tertial 2 – 2018 
Diarienummer: RJL 2018/231 

 

Beslut  

Nämnden 

 godkänna delårsrapport tertial 2-2018 för de delar som 

avser nämndens ansvarsområden 

Sammanfattning  

Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 

delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 

måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,  

 

status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 

augusti samt ekonomisk helårsprognos. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02 

 Delårsrapport tertial 2 2018 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret Ekonomi 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 
 

Malin Olsson 

Ordförande 

                 Gun Lusth  

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

Linda Byman 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 92-108
Tid: 2018-10-16 kl:13.00-16.50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§99 Delårsrapport tertial 2 – 2018
Diarienummer: RJL 2018/231

Beslut 
Nämnden

 godkänner delårsrapport tertial 2-2018 för de delar som 
avser nämndens ansvarsområden

Sammanfattning 
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 
augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-10-03
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
 Delårsrapport tertial 2 2018

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

       Pernilla Mårtensson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 183 Delårsrapport tertial 2:2018
Diarienummer: RJL 2018/231

Beslut
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna delårsrapport tertial 2:2018.

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 
augusti samt ekonomisk helårsprognos. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-10-02
 Delårsrapport tertial 2:2018

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Avsändare
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport tertial 2 2018

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 godkänna delårsrapport tertial 2 2018

Regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö

 godkänner delårsrapport tertial 2 2018 för de delar som avser nämndens 
ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport 
efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges 
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, 
bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på 
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt 
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.

En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som 
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och 
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter 
augusti ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med 
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt 
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur 
som beslutad budget bygger på. 

Av de 56 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som 
fullmäktige angivit och som mäts efter två tertial har 39 mål (70 procent) helt eller 
delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per augusti månad visar ett överskott på 
340 miljoner kronor och helårsprognosen pekar på ett överskott med 230 miljoner 
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kronor, vilket är 15 miljoner kronor mer än budgeterat årsresultat. Årets resultat 
bidrar till finansieringen av det omfattande investeringsprogrammet som pågår i 
verksamheten både vad avser byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02

 Delårsrapport tertial 2 2018

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



 

 

 

 

Delårsrapport  
Tertial 2 2018 

Region Jönköpings län 
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och 

personcentrerad vård fortsätter. Hälso- och sjukvårdsbarometern liksom nationella 

patientenkäter visar goda resultat där patienter och invånare har högt förtroende för vården. 

Handlingsplanen för jämlik hälsa har revideras och planeras omfatta perioden 2018-2020. 

Aktiviteter pågår tillsammans med länets kommuner. 

I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter arbetet med uppdrag utifrån 

budget och verksamhetsplan samt olika statsbidrag. Arbetet för trygg och säker vård fortsätter 

tillsammans med länets kommuner. Trygg och säker inskrivning och utskrivning på sjukhus 

visar bra samarbete med kommunerna och väsentligt färre utskrivningsklara på sjukhus, vilket 

varit betydelsefullt under sommaren. 

Tillgängligheten till hälso- och sjukvården ligger fortsatt över snittet i riket, men en del 

områden behöver förbättras. 

Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Ungdomsmottagning online startade under 

våren. 

Sommarens värme och torka har föranlett intensivt arbete i F-samverkan. Ett omfattande 

planeringsarbete gjordes inför sommarens semesterperiod. Utvärdering av verksamheten 

under semesterperioden pågår.  

Remissversion av Regional utvecklingsstrategi (RUS) beräknas gå ut på bred remiss under 

oktober för beslut i regionfullmäktige början av 2019. 

Beslut har fattats om regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029. 

Digitaliseringskonferens har genomförts och arbete med bredbands- och digitaliseringsstrategi 

pågår. 

Smålands musik och teater har god publiktillströmning. 

Folkhögskolor och naturbruksgymnasier har god tillströmning av elever. 

I Länstrafiken har resandet ökat med 1,2 procent. Ökningen har kommit under sommaren och 

hela ökningen beror på resandet med sommarlovskortet. 

En kompetensförsörjningsplan har tagits fram. Arbete med att minska bemanning med 

hyrpersonal, utveckla nya arbetstidsmodeller, minska sjukfrånvaro, rätt använd kompetens 

(RAK) samt heltid som norm fortsätter. Förmånscyklar erbjuds medarbetare. Arbete med 

nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram fortsätter. 

Inom hållbarhetsprogrammet 2017 – 2020 pågår aktivt arbete. 

Det ekonomiska resultatet efter augusti är 340 miljoner kronor och avviker positivt mot 

budget med 64 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat är 230 miljoner kronor, 

budgeterat resultat för 2018 är 215 miljoner kronor. Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå 

till 807 miljoner kronor. 
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Måluppfyllelse och god hushållning 
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region 

Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur 

regionfullmäktiges mål uppnås. 

Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, 

bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling 

har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

2018-08-31 Andel 2017-08-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

19 34% 11 33% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

20 36% 9 27% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

17 30% 13 40% 

Antal mätetal som 
mäts i delåret 

56 100% 33 100% 

Måluppfyllelse per perspektiv 

Antal mätetal är i år väsentligt fler jämfört med samma period förra året. Detta beror på att 

mätetalen inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 ingår i antalet mätetal som följs.  

Efter åtta månader uppfylls 70 procent av mätetalen helt eller delvis. Inom perspektivet 

medborgare kund är det inom tillgängligheten som måluppfyllelse inte nås, främst inom barn- 

och ungdomspsykiatri samt tandvård. Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning har 

intensifierats. Inom det ekonomiska perspektivet är det nämnden för folkhälsa och sjukvård 

som inte når måluppfyllelse. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt 

nämnden för trafik, infrastruktur och miljö når målet. 
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD  

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och 
inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet. 

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter samt 
utveckling av hälso-café och levande bibliotek. 

I större utsträckning arbeta med modellen för 
patientberättelser vid utbildningstillfällen. 

I introduktionsutbildningen för sjuksköterskor har 
patientberättelser lyfts in som en naturlig del. 

I Estherarbetet används patientberättelser i stor 
utsträckning. 

Vid olika typer av utvecklingsdagar och 
förbättringsarbete medverkar i allt högre grad 
personer med egen erfarenhet. 

Närståendes betydelse ska förstärkas och 
erfarenheter ska inhämtas från de projektregioner 
som erhållit extramedel för detta ändamål 

Medarbetare från Region Jönköpings län deltar i 
nätverk kring personcentrerad vård för att lära av 
andra. 

Närståendeperspektivet är en självklar del i 
personcentrerad vård.  

Genomföra utbildning i personcentrerad vård 
gemensamt för verksamhetsområde kirurgi, medicin 
och psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

Utbildningar och andra aktiviteter pågår inom 
verksamhetsområdena 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Kontakt med vårdcentralen 100% 100% Samtliga vårdcentraler använder teleQ och 
besvarar alla dagens inkommande samtal i tid 

 Väntetid till besök hos 
allmänläkare inom 5 dagar 

90% 87% Närmare hälften av vårdcentralerna hade 
under perioden en tillgänglighet där 90 
procent eller fler av de vårdsökande fick ett 
nybesök till allmänläkare inom 5 dagar. 

Inom Bra Liv pågår ett aktivt arbete med 
läkarrekrytering, samt utbildning av 
telefonrådgivningssköterskorna i triagering till 
bäst lämpad yrkesgrupp för att nå en bättre 
tillgänglighet. Noggrannhet i registrering är 
viktigt, ex att ange patientvald väntan i de fall 
där patienten erbjuds en tid inom 
vårdgarantin men själv väljer ett senare 
tillfälle. 

 Faktisk väntetid till första 
besök i specialiserad vård 

80% 71% Målet att 80 procent av de första besöken ska 
genomföras inom 60 dagar uppnås inte inom 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

verksamhetsområdena medicin samt kirurgi. 
Inom verksamhetsområde kirurgi är det 
ögonklinikerna, öron-näs- och halskliniken 
samt kirurgkliniken som ligger längst från 
måluppfyllelse. Inom verksamhetsområde 
medicin är det främst inom området 
hudsjukdomar som målet inte nås. Detta 
beror på ett fortsatt ökat inflöde av remisser. 

Inom verksamhetsområde psykiatri och 
rehabilitering är tillgängligheten god. 

 Faktisk väntetid till besök 
inom barn och 
ungdomspsykiatrin 
Andel första besök som genomförts 
inom 30 dagar 

90% 67% Uppsatt mål nås inte men hittills under 2018 
har 90 procent av patienterna fått tid till 
första besök inom 60 dagar. Arbete med 
registreringsrutiner samt resurshantering 
pågår. 

 Faktisk väntetid för 
utredning/behandling inom 
barn- och ungdomspsykiatrin 
samt habiliteringen 

90% 31% Nuvarande kösituation för utredning är 250 
barn med en förväntad kötid på ca 1 år. Att 
rekrytera och behålla psykologer är en 
bidragande orsak till denna utmaning. Arbete 
med upprättande av handlingsplan för 
kortare köer pågår i hela länet. Patienter där 
beslut tagits om utredning får andra insatser i 
väntan på att ett utredningsteam kan starta 
en utredning. När utredning startas görs den 
ofta klar inom några veckor vilket ger en 
högre kvalitet. 

 Väntetid till undersökning 
inom radiologi och klinisk 
fysiologi 

90% 88% Inom röntgen har väntetiderna endast ökat 
marginellt och mindre inom exempelvis 
konventionell röntgen (CR) än tidigare år. 
Fortsatt högt remissinflöde inom klinisk 
fysiologi. Utmaningarna ligger framförallt i att 
klara målet för Värnamo och Eksjö vad gäller 
UKG och arbetsprover. 

 Faktisk väntetid till 
operation/undersökning inom 
specialiserad vård 

80% 74% Varierande grad av måluppfyllelse inom 
klinikerna beroende på ingrepp och totalt sett 
uppnås inte uppsatta mål. Utprovning av 
hörapparat är dock undantaget där nu mer än 
90 procent erhåller tid inom 60 dagar. 
Resultatet är i nivå med föregående år. 

 Fått hjälp och lämnat 
akutmottagningen inom 4 
timmar 

90% 77% Antal besök på länets akutmottagningar har 
ökat under perioden januari till och med 
augusti jämfört med samma period 
föregående år men vistelsetiden är i det 
närmaste oförändrad. 
Inom verksamhetsområde psykiatri är det 
bibehållet gott resultat totalt sett. 

 Genomförda återbesök 
inom medicinskt måldatum 

90% 68% Fortsatt låga resultat när det gäller återbesök 
inom medicinskt måldatum. Förändrade/ 
anpassade arbetsrutiner för att förbättra 
resultatet pågår. Noggrannhet vid planering, 
underhåll av väntelistor angeläget för att 
kunna visa ett så korrekt resultat som möjligt. 
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Aktiviteter Analys 

Tillgänglig vård Arbete pågår. Några verksamheter har kommit långt 
inom kapacitets- och produktionsstyrning och en bra 
pilot med ett IT-stöd är slutförd. 

En modell prövas att vårdcentralens ordinarie 
öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en gång i 
veckan. Ett särskilt uppdrag ges för att öka 
öppettiderna mellan klockan 07.00-08.00 

Arbetet med vårdcentralernas öppettider ingår i 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018. Modell 
för öppettider finns i förslaget för ny regelbok i 
primärvården för 2019. 

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Aktiviteter Analys 

Främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut 
och daglig verksamhet 

Det pågår en omfattande utbildningsverksamhet. 
Inom området publiceras det återkommande artiklar 
i personaltidningen Pulsen. Etikombudsverksamhet 
fortsätter med utbildning och kontinuerliga 
nätverksträffar. 

Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Riktlinjer för hantering av krav på vård av viss 
behandlare: stor efterfrågan på information och 
vägledning i ämnet, ett flertal samlingar och 
arbetsplatsbesök genomförda. 

Riktlinjer och rutinbeskrivning för lämnande av svåra 
besked inom hälso- och sjukvård håller på att 
utarbetas i enlighet med uppdrag från Nämnd för 
folkhälsa och sjukvård. 

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling 

Aktiviteter Analys 

Rehabilitering - återgång i arbete Samverkan pågår i samordningsförbund - RJL, 
arbetsförmedling, försäkringskassan, kommuner. 

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) Kulturunderstödd rehabilitering KUR finns 
upparbetat i 10 av länets 13 kommuner. 

Grön rehabilitering Grön rehabilitering i Klevarp utvecklar en ny 
kompletterande inriktning där stöd kring psykisk 
hälsa för Region Jönköpings läns chefer ingår. 

Det finns framtaget förslag för Naturunderstödd 
rehabilitering (NUR) i ett länsperspektiv. 

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete inom området smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom 
barnvaccinationsprogrammet. 
Influensavaccinationen av riskgrupper har flera år 
legat högst i landet, senast på 61 % av alla över 65 
år. 
Nyanlända erbjuds, och kommer, i hög utsträckning 
på hälsokontroller där kompletterande vaccination 
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Aktiviteter Analys 

erbjuds.  

Införa ett samlat vaccinationspaket för länets 70-
åringar och äldre 

Under våren har informationsmaterial tagits fram till 
invånare och vårdpersonal. Pilotstudie planeras 
under hösten, där en mindre grupp 70-åringar kallas 
för vaccination via två vårdcentraler för att testa de 
praktiska rutinerna. Därefter kan vaccinations-
paketet introduceras brett via alla vårdcentraler. 

Fortsatt arbete med sprututbytesprogrammet Runt 100 patienter ingår i programmet. Bra 
samarbete med beroendevården. 

En subventionerad TBE-vaccination för barn och 
unga utreds 

Ett underlag med kostnadsberäkning för kostnadsfri 
TBE-vaccination har tagits fram. 

Framgångsfaktorer: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Arbetet med den övergripande strategin Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

har under året fortsatt. Syftet med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är att 

förflytta hälso- och sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och 

från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna 

själva. 23 olika förbättringsprojekt pågår med olika inriktning utifrån uppdragen i Budget och 

verksamhetsplan 2018 samt riktade statsbidrag. 

Uppdrag/mål: Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för 

att förbättra tillgängligheten. Modell tas fram under 2018. 

Aktiviteter Analys 

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 
vård 

Arbetet med att ta fram en generell modell för 
kroniska sjukdomar pågår.  

Uppdrag/mål: Från akuten till vårdcentralen 

Aktiviteter Analys 

Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov-området. Flytt av jourcentralen till Ryhov planeras till 1 
november. Samtidigt byter samtliga tre jourcentraler 
i länet namn till Närakut. 

Fortsätta arbetet genom att förtydliga 
primärvårdens uppdrag för akuta patienter 

Arbete fortsätter inom Tillsammans för bästa möjliga 
hälsa och jämlik vård.  

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Trygg och säker in- och utskrivning från sjukhuset Arbetet har hittat sin form och fungerar väl.  

Utskrivningsklara patienter har minskat stort i antal.   

Arbetet fortsätter med att utvärdera och 
vidareutveckla primärvårdens ansvar för samordnad 
vårdplanering efter sjukhusvistelse. 

Inom psykiatrin pågår arbete med att utveckla 
rutiner och anpassning för att vara klart under 
hösten då även uppgradering till Cosmic Link 2 



Region Jönköpings län, Delårsrapport 10(49) 

 

 

Aktiviteter Analys 

kommer ske. 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet Utvecklingsarbete pågår för att öka och 
systematisera samverkan mellan vårdcentraler och 
kommunal hemsjukvård. Fokus har hittills legat på 
vårdplaneringen i samband med utskrivning från 
sjukhusen. 

Utveckling av hemrehabilitering Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång 
men behöver utvecklas. 

Uppdrag/mål: Kroniska sjukdomar 

Aktiviteter Analys 

Utveckla processen för kroniska sjukdomar Generell modell ska tas fram. Hittills har pilot 
genomförts för hjärtsviktspatienter. 

Uppdrag/mål: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Meny till invånare Digital tobaksavvänjning i Stöd och behandling 
pilotas och införs november. Hälsokommunikation 
med nyanlända genomförs med särskild samverkan 
med Nässjö kommun, Vetlanda kommun, Jönköpings 
kommun och Gislaveds kommun. 

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt 
hjärtats hus i länet 

En meny med målgruppsanpassade mötesplatser 
och gruppstöd är framtagen och sprids till 
primärvården, patientföreningar, kommuner m.fl. 

Fortsatt spridningsarbetet av hälsocafé pågår. 

Uppdrag/mål: Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

Hälsoundersökningar Hälsoundersökningar genomförs i primärvård och 
barnhälsovård.  

Hälsoskolor Hälsoskolor har genomförts av 
hälsokommunikatörer alltsedan antalet nyanlända 
steg. I dagsläget genomförs de inom bl.a. SFI, 
familjecentraler, invandrarföreningar och 
kommunala mötesplatser. 

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk 
sjukvård 

Det finns nu finns fyra hälsokommunikatörer som 
arbetar med fokus på att förbättra familjehälsan. 

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med 
kommuner 

Samverkansmodell med fokus på familjehälsa startar 
september 2018. Nässjö kommun är projektledare 
och hälsokommunikatörerna är nyckelfunktioner i 
genomförandet. 

Uppdrag/mål: Utveckling av palliativ vård i samverkan 

Aktiviteter Analys 

Palliativa gästhem utvecklas i de tre länsdelarna i 
samverkan med kommunerna. 

En utredning av den palliativa vården är genomförd. 
Denna fråga hanteras i den utredningen. 
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Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig kompetensutveckling kring palliativ 
medicin 

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

Uppdrag/mål: Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en process för hur halkskydden ska 
upphandlas och delas ut. 

Upphandlingsprocess påbörjad. Kravspecifikation 
framtagen i samverkan med Hjälpmedelscentral 
efter omvärldsbevakning. Genomgång av inkomna 
anbud samt test av produkter pågår. 

Uppdrag/mål: Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och 

personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan och genomföra utvärderingen Utredning av vårdplatsneddragningarna pågår. 
Presenteras under hösten. 

Uppdrag/mål: Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning 

och vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en plan för hur arbetet med att utjämna 
skillnader i bemanning och vårdkvalitet ska 
genomföras 

Arbetet ännu inte påbörjat. Materialet för 
utvärdering av sommaren kommer användas som 
underlag i arbetet. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: Fortsatt satsning på primärvården 

Aktiviteter Analys 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 
Nytt förslag till regelbok i primärvården för 2019 är 
framtagen. 

Uppdrag/mål: Arbeta för en jämlik barnhälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag 
kopplat till statsbidrag. 

Arbete pågår med utveckling av barnhälsovården. I 
arbetet ingår att göra en kartläggning. Utöver detta 
pågår arbete inom fyra områden; ökning av 
hembesök i utsatta områden, informera/ 
kommunicera om vaccinationer, förbättra 
tandhälsan samt förebyggande insatser t ex kring 
levandsvanor, tobak och alkohol. 

Uppdrag/mål: Etablera Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

Alla familjecentraler ska genomföra föräldrakurser På familjecentralerna erbjuds föräldrakurser för 
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Aktiviteter Analys 

samt särskilt erbjuda pappautbildning. blivande föräldrar och är en mötesplats, inhämtande 
av kunskap och få råd och stöd för föräldrar med 
barn i åldern 0-6 år. Särskilda pappautbildningar 
erbjuds kontinuerligt.  

Tillgängligheten till kvinno- och barnhälsovården ska 
öka utifrån föräldrars och barns olika behov. 

Arbetet med utveckling av kvinno- och 
barnhälsovården ingår i arbetet med uppdrag och 
aktiviteter i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård utifrån Budget och verksamhetsplan 
2018, samt riktade statsbidrag. 

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera 
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda 
levnadsvanor. 

Arbetet med utveckling av kvinno- och 
barnhälsovården ingår i Tillsammansarbetet 

Uppdrag/mål: Ungdomsmottagningar 

Aktiviteter Analys 

Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp 
till 25 års ålder. 

Arbetet med utveckling av ungdomsmottagningen 
ingår i Tillsammansarbetet. Dialog förs på politisk 
nivå med kommunerna angående utökat uppdrag för 
unga upp till 25 år. 

En översyn görs när det gäller personalbehov på 
ungdomsmottagningarna. 

Arbetet med utveckling av ungdomsmottagningen 
on-line pågår och i detta även en översyn av 
personalbehov.  

Uppdrag/mål: Inrätta ett Barnskyddsteam i projektform 

Aktiviteter Analys 

Inrätta ett barnskyddsteam Arbetet pågår enligt plan. 

Uppdrag/mål: En översyn görs omgående av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk 

organisation utifrån rätten till jämlik vård. 

Aktiviteter Analys 

Bilda en länsövergripande barn- och 
ungdomspsykiatrisk klinik 

En länsklinik för barn och ungdomspsykiatrin är 
bildad. 

Uppdrag/mål: Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla 

barn med autism. 

Aktiviteter Analys 

Utredning inom psykiatrisk vård Arbete är genomfört för att belysa konsekvenser 
samt beskriva alternativa arbetssätt. Slutrapporten 
har lämnats till Regionledningskontoret. 

Uppdrag/mål: Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen 

ska intensifieras. 

Aktiviteter Analys 

Utredning inom psykiatrisk vård Förbättringsarbetet består av ett 10-tal övergripande 
förbättringsområden. Flertalet av dessa är under 
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Aktiviteter Analys 

implementering, ett par är pågående. Utvärderingar 
har genomförts/pågår. Aktuellt är 
fokusgruppsintervjuer med 
ungdomar/vuxna/vårdnadshavare. Resultaten 
beräknas vara klara senhösten 2018. 

Process och produktion 

Strategiska mål: Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 40-, 50-, 60- och 70-
åringar som genomgått 
hälsosamtal. 

30% 19,8% Under januari - augusti är 2 408 hälsosamtal 
genomförda. För resterande del av året 
återstår 3 700 hälsosamtal för att nå årsmålet 
på 50%. 

Nytt arbetssätt med ett digitaliserat verktyg 
för hälsosamtal är infört under året. 

 Andel förstagångsföräldrar 
som genomgått hälsosamtal 

30% 22% Andelen förstagångsföräldrar som genomgått 
hälsosamtal till och med andra tertialet 2018 
uppgår till 22 procent. Målet för 2018 uppgår 
till 50 procent (för helåret). Prognosen för 
helåret uppgår till 40 procent. 

Andelen genomförda hälsosamtal är något 
högre jämfört med föregående år samma 
period (föregående år 19 procent). Åtgärder 
för att öka andelen hälsosamtal kommer att 
genomföras under 2018. Upplevelsen är att 
fler föräldrar tackar nej till erbjudandet 
utifrån att många arbetsplatser erbjuder 
detta inom sin företagshälsovård. 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Handlingsplan jämlik hälsa revideras. Tillsammans 
för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har 
genomförts med fokus på Hälsa för livet. Insatser för 
psykisk hälsa, kultur, integration, 
funktionsnedsättning, våld i nära relationer etc. har 
genomförts enligt plan. 
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och 
sjukvårdsregional modell 

Arbete har startats för att utveckla och anpassa 
Region Jönköpings läns system för kunskapsstyrning 
enligt landstingens och regionernas 
överenskommelse och regionsjukvårdsledningens 
uppdrag till regionala medicinska programområden 
och samverkansgrupper. 

Uppdrag/mål: Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat 
införande. 

Klinikerna och medicinska programgrupper har 
regelbundna träffar med representanter från 
läkemedelskommittén. 

Följa medicinsk utveckling som nationella riktlinjer 
och ordnat införande av läkemedel 

Pågår löpande dialog med läkemedelskommittén. 

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att gå från slutenvård till öppen vård 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med förflyttningen inom alla verksamheter.  Arbete pågår inom Tillsammansarbetets olika 
delprojekt och inom de olika verksamhetsområdena. 

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att gå från specialistsjukvård till primärvård 

Aktiviteter Analys 

Arbetar med förflyttningen i samverkan mellan 
primärvård och specialistsjukvård 

Arbete pågår inom Tillsammansarbetets olika 
delprojekt och inom de olika verksamhetsområdena 
i samverkan med primärvården och kommunerna. 

Uppdrag/mål: Fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med förflyttningen i samverkan mellan 
primärvård och kommun 

Arbete pågår i strategigrupper och i 
Tillsammansarbetet, i samverkan mellan 
primärvården och kommunerna. 

Uppdrag/mål: Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende 

Aktiviteter Analys 

Mottagning för unga med beroende Rapport under framtagande kring "Missbruksvård 
för barn och unga i Region Jönköpings län". 
Rapporten kommer att skickas på remiss till olika 
intressenter. 
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Aktiviteter Analys 

Enhet för omhändertagande av berusade personer 
etableras (Tillnyktringsenhet TNE) 

Enhet i tillfälliga lokaler beräknas starta under 
hösten 2018. 

Integrerad beroendemottagning Punkten kommer att tas upp på nytt i strategigrupp 
psykiatri missbruk. 

Uppdrag/mål: Samverkan med kommunerna 

Aktiviteter Analys 

Strategigrupp Barn och unga Strategigrupp barn och unga arbetar enligt 
framtagen handlingsplan tillsammans med 
kommunerna. T ex samverkan med skolhälsovården, 
ungdomsmottagningar, mini-maria. 

Strategigrupp äldre Strategi för 2018-2022 är framtagen i samverkan och 
fastställd i Reko. Strategin innehåller två 
huvudsakliga stora arbetsområden Hälsofrämjande 
och förebyggande samt Trygg och säker vård och 
omsorg. Övergripande mål är formulerade på lång 
och kort sikt. Handlingsplaner för respektive 
arbetsområde tas fram och aktiviteter genomförs i 
samverkan med de arbetsgrupper som finns i länet. 

Strategigrupp Psykiatri och missbruk Arbetet enligt handlingsplan framtagen tillsammans 
med kommunerna. Projekt planeras kring PEER-
support. Arbete planeras för revidering av 
länsöverenskommelsen riskbruk, missbruk och 
beroende. 

e-Hälsoråd Arbetet tillsammans med kommunerna för att 
utveckla gemensamma e-hälsotjänster pågår. Fokus 
bland annat på förberedelser inför Cosmic Link 2 
uppgraderingen och videomöten för vårdplanering. 

Uppdrag/mål: Välfungerande ambulanssjukvård 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av lättvårdsambulans Beläggningen på lättvårdsambulansen är idag cirka 
60 procent vilket ligger i nivå med planeringen. 

Ytterligare en fullvärdig dagambulans införskaffas 
inom Jönköpingsområdet 

Ingår i den fortsatta utvecklingen inom 
ambulanssjukvården utifrån den utredning som 
presenterades i maj. 

Uppdrag/mål: Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och 

resursförstärkningar inom PTSD 

Aktiviteter Analys 

Planera för kartläggning Ingår i arbetet med kunskapsstyrning och i det 
programområdet som heter trauma. Förstärkning 
genom att fler får basutbildning steg 1. 
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Uppdrag/mål: Konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 ska utredas när det gäller 

socialmedicinska mottagningar och denna patientgrupp. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra utredningen  Planeringsarbetet för en beroendemottagning är 
återupptaget tillsammans med kommunerna. 

Uppdrag/mål: En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas. 

Aktiviteter Analys 

Ett första steg är att ta fram en plan för arbetet 
under första halvåret 2018 där även en utvärdering 
av vårdval ögon ingår. 

En plan för hur utvärderingen ska genomföras är 
framtagen. Utredare har anlitats och påbörjat 
arbetet med utvärderingen och förslag till 
avveckling. 

Uppdrag/mål: Insatser ska göras för att stärka förlossningsvården inom Region 

Jönköpings län med bland annat fler barnmorskor. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram en handlingsplan utifrån riktlinjer kring 
statsbidrag för att förstärka förlossningsvården och 
kvinnors hälsa. 

Arbete pågår utifrån riktade statsbidrag inom flera 
områden; förbättra arbetsmiljö, förstärka 
personaltäthet, utforma eftervård, utforma 
vårdkedjan för att skapa en trygg och säker vård för 
kvinnan i samband med graviditet, förlossning och 
eftervård. Utveckla och/eller ta till sig de 
kunskapsstöd som finns inom vårdområdenas 
graviditet, förlossning och eftervård samt förbättra 
neonatalvården. 

Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag/mål: Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna. 

Aktiviteter Analys 

Utveckling och uppföljning av löften för alla 
patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp, 
samt i arbetet med det nationella, regionala och 
lokala arbetet med kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Arbetet fortgår enligt plan. Arbetet under hösten 
kommer även handla om hur vi går in ett permanent 
arbetssätt för SVF. 

Uppdrag/mål: Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 
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Uppdrag/mål: Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av 

prostatacancer inom Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym av dem som 

drabbats av prostatacancer. 

Aktiviteter Analys 

Utredning vilka förutsättningar som finns och vad 
det skulle innebära. 

Arbetet pågår 

Uppdrag/mål: Rehabiliteringskedjan ska stärkas efter cancersjukdom. 

Aktiviteter Analys 

Genomgång och utveckling av cancerrehabilitering  Arbetet pågår 

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Vårdprevention 90 % 90 % Andel riskpatienter som efter bedömning i 
Senior Alert, erhållit förebyggande åtgärd 
inom fall, nutrition och trycksår. 2 av 3 
verksamhetsområden når målvärdet på 90 %. 
Det område som inte når målvärdet är 
kirurgisk vård, där de enheter som ej uppnått 
målet ska analysera resultaten under hösten 
och vidta åtgärder. 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger Arbetet fortsätter bland annat genom att 
chefsläkare deltar vid varje ledningsmöte. Arbete 
sker fortlöpande med de områden i "Säker vård - alla 
gånger" som är aktuella för respektive klinik. Under 
hösten läggs särskilt fokus på basala hygienrutiner 
och klädregler.  
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Verksamhetsstatistik  

Primärvård Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring 

Antal besök läkare 578 766 431 758 147 008 

varav länets invånare 301 949 298 391 3 558 

   varav distansbesök  7 315 238 7 077 

varav utomlänspatienter 276 817 133 367 143 450 

   varav distansbesök 267 713 123 373 144 340 

Antal besök, annan personalkategori 535 996 506 461 29 535 

varav länets invånare 509 377 498 770 10 607 

   varav distansbesök 1 075 51 1 024 

varav utomlänspatienter 26 619 7 691 18 928 

   varav distansbesök 19 599 431 19 168 

Specialiserad somatisk vård Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring 

Antal besök läkare 275 016 268 767 6 249 

varav länets invånare 261 880 256 970 4 910 

varav utomlänspatienter 13 136 11 797 1 339 

Antal besök, annan personalkategori 223 242 216 814 6 428 

varav länets invånare 215 948 210 272 5 676 

varav utomlänspatienter 7 294 6 542 752 

Vårdtid i dagar 132 796 142 964 -10 168 

varav länets invånare 129 123 138 732 -9 609 

varav utomlänspatienter 3 673 4 232 -559 

Vårdtillfällen 36 410 35 514 896 

varav länets invånare 34 880 33 930 950 

varav utomlänspatienter 1 530 1 584 -54 

Disponibla vårdplatser (egna) 582 602 -20 

Specialiserad psykiatrisk vård Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring 

Antal besök läkare 17 672 17 856 -184 

varav länets invånare 16 815 16 713 102 

varav utomlänspatienter 857 1 143 -286 

Antal besök annan personalkategori 70 585 67 765 2 820 

varav länets invånare 68 967 66 002 2 965 

varav utomlänspatienter 1 618 1 763 -145 

Vårdtid i dagar 36 549 36 558 -9 

varav länets invånare 34 987 35 514 -527 

varav utomlänspatienter 1 562 1 044 518 

Vårdtillfällen 3 041 3 027 14 

varav länets invånare 2 821 2 781 40 

varav utomlänspatienter 220 246 -26 

Disponibla vårdplatser (egna) 129 136 -7 
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Primärvård            

Länets invånare gör nästan 60 procent av öppenvårdsbesöken i primärvården.  Av alla 

läkarbesök är andelen som sker i primärvård 52 procent och av alla övriga besök är andelen 

som sker i primärvård 64 procent. 

Antalet producerade läkarbesök fortsätter att öka kraftigt (34 %) jämfört med perioden januari 

till augusti 2017 och det är distansbesök av utomlänspatienter som förklarar nästan hela 

ökningen. Länets invånare konsumerar cirka 3 500 (1 %) fler läkarbesök i år. Drygt 2 procent 

av läkarbesöken av länets invånare är distansbesök.  

Antalet producerade besök av annan personalkategori ökar också (5,8 %). Även för dessa 

besök förklaras en stor del av att utomlänspatienter har haft fler distansbesök. Länets invånare 

ökar besöken med 2 procent.  

Specialiserad somatisk vård              

Inom den specialiserade somatiska vården ökar antalet besök av länets invånare till både 

läkare och annan personalkategori med 2-3 procent även besök av utomlänare ökar jämfört 

med 2017. 

Antalet vårdtillfällen ökar under året samtidigt som antalet vårddagar totalt sett minskar. Det 

innebär att medelvårdtiden minskar vilket troligen är effekter av ”trygg och säker hemgång” 

där antalet vårddagar med utskrivningsklara patienter minskar men även av att vårdprocesser 

kontinuerligt effektiviseras, exempelvis Rapid Recovery inom ortopedi, och bidrar till kortare 

vårdtider.  

Disponibla vårdplatser minskar med 20 stycken jämfört med 2017 den största minskningen 

finns inom kirurgisk vård (-13,4 vårdplatser).       

Specialiserad psykiatrisk vård              

Inom den psykiatriska vården är läkarbesöken i nivå med 2017. Besök till annan 

personalkategori ökar med 4 procent och det är länets invånare som gör fler besök.  

Inom slutenvården minskar länets invånare konsumtionen av antalet vårddagar med drygt 500 

dagar medan motsvarande ökning finns av invånare från andra län. 

Det omvända förhållandet finns när det gäller antalet vårdtillfällen där länets invånare ökar 

antalet vårdtillfällen och utomlänspatienter minskar.  Det innebär att medelvårdtiden minskar 

för länets invånare men ökar för utomlänspatienter inom psykiatrin.     
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Lärande och förnyelse 

Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer De nationella riktlinjerna följs upp av respektive 
verksamhet samt de medicinska programgrupperna. 

Uppdrag/mål: Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd 

Aktiviteter Analys 

Följer den nationella utveckling och genomför lokala 
anpassningar vid behov 

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer 
med det nationella kliniska kunskapsstödet. Ska ingå 
i den nya vårdgivarwebben. 

Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans nämnden 
för Folkhälsa och sjukvård 

0 tkr -151 555 tkr Budgetavvikelsen för FS nämndens 
ansvarsområden är minus 151,5 miljoner 
kronor. Samtliga verksamhetsområden har 
åtgärdsplaner för en ekonomi i balans. 

 Prognos nämnden Folkhälsa 
och sjukvård 

0 tkr -190 900 tkr Efter ett par år av förhållandevis små 
minusresultat sett till omslutning ser 
prognosen för 2018 bekymmersam ut. 

 
 

Verksamhetsområde inkl privata, mnkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Aug 2018 Prognos 2018 

20 Privata vårdgivare 8,6 7,2 3,3 7,0 

21 Vårdcentralerna Bra Liv -7,7 -26,6 -40,6 -32,0 

27 Folktandvården 5,2 7,7 -1,1 -5,5 

30 Medicinsk vård -46,7 -10,0 -4,0 -15,0 

31 Kirurgisk vård -78,0 -56,6 -58,4 -76,0 

32 Psykiatri, rehabilitering o diagnostik 16,9 -15,0 -15,3 -21,0 

Summa verksamhetsområde inkl privata -101,8 -93,3 -116,1 -142,5 

10 Regionens åtagande/centrala poster 63,6 42,0 -35,4 -48,4 

          

Totalt FS nämnd  -38,2 -51,3 -151,5 -190,9 
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Efter augusti månad är budgetavvikelsen minus 151,5 miljoner kronor för FS nämndens 

områden. Under augusti har ekonomin utökats för ambulanssjukvården och statsbidrag, 

sammantaget ger dessa en förstärkning med 72 miljoner kronor. Nettokostnaden ökar med 6 

procent 2018 inklusive statsbidragen och exklusive statsbidragen är nettokostnadsökningen 

hela 7 procent. Det är mer än vad som kompenserats i budget och bidrar till att 

budgetavvikelsen växer jämfört med 2017.  

Orsakerna till att nettokostnaden ökar finns på både intäktssidan och kostnadssidan och den 

försämrade budgetavvikelsen syns både centralt och hos verksamhetsområdena. Intäkterna 

minskar framförallt för asylsökande men även för utskrivningsklara patienter. 

Budgetavvikelsen centralt/regionens åtagande beror främst på ökade kostnader för köpt vård 

inom riks- och regionsjukvården (minus 62,5 miljoner kronor till och med augusti) samt 

kostnader för centralt budgeterade läkemedel bland annat för blödarsjuka (minus 15 miljoner 

kronor till och med augusti). I augusti har statsbidrag som avser vårdval primärvård bokats 

centralt/regionens åtagande vilket tillfälligt förbättrar resultatet med 23 miljoner. Dessa 

statsbidrag kommer att fördelas ut i september. 

Verksamhetsområdenas budgetavvikelse försämras successivt även om en viss uppbromsning 

har skett de senaste månaderna rensat för effekter av statsbidragen. Fler årsarbetare bidrar till 

att lönekostnaderna ökar mer än vad som kompenserats i budget.  Kostnaderna för inhyrd 

personal (125,6 miljoner kronor) ligger strax över föregående år (123 miljoner kronor). 

Prognosen för helåret är minus 191 miljoner kronor vilket är 140 miljoner kronor sämre än 

2017. Prognosen är dock bättre än en rak framskrivning (-227 mnkr) och indikerar att 

pågående handlingsplaner för en ekonomi i balans får viss effekt under året sista månader och 

nettokostnadsökningen beräknas för 2018 minska från nuvarande 6 procent till 5.  

Verksamhetsområdenas prognos innebär ett försämrat resultat på 50 miljoner kronor (från 

minus 93 till minus 143 miljoner kronor) jämfört med bokslut 2017.  

Regionens åtagande/centrala poster beräknas gå från ett överskott på 42 miljoner kronor 2017 

till ett underskott på 48 miljoner kronor. Det innebär en försämring på 90 miljoner kronor. 

Utöver ökade kostnader för köpt vård och läkemedel bidrarar även ny hantering av de riktade 

statbidragen till att försämra resultatet. 

 

Uppdrag/mål: Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24 

timmar ska göras, med plan för införande. 

Aktiviteter Analys 

Ta fram ett förslag till modell för patientavgift.  Arbete pågår 
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Uppdrag/mål: En översyn görs av ACG som ersättningsystem, där målsättningen är att en 

sänkning av ACG görs från 50 till 30 procent. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra en översyn av ACG  En översyn är gjord och presenterad vid nämnden 
för folkhälsa och sjukvård i september. 

Läkemedel  

Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge 

patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en 

kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.  

Region Jönköpings län kommer under 2018 få tillbaka mer återbäring/rabatt än tidigare för 

läkemedel mot hepatit C, vilket begränsar kostnadsutvecklingen mellan åren. Trots detta 

förväntas den totala kostnadsutvecklingen bli 7,4 %. Detta förklaras bland annat av ökade 

kostnader för blödarpreparat samt nya läkemedel inom onkologin. Prognosen är osäker 

eftersom det handlar om kostnadskrävande läkemedel till få patienter. Kostnadsutveckling för 

läkemedel är i nivå med riket. 

 
Belopp i mnkr 

Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring % Prognos 2018 
Avvikelse 
mot budget 

Läkemedel* 801,2 746,3 7,35% 1205 9,6 

Beredningar/abonnemang eget 
sjukhusapotek 

12,9 11,8 9,32% 19,9 0 

Summa 814,1 758,1 7,38% 1 224,9 9,6 

* Externa kostnader för läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive 
rabatter/återbäringar 

 

Tandvård 

Medborgare och kund 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bemötande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel nya patienter som 
fått tid till undersökning och 
behandling inom 180 dagar. 

90% 23% Enbart ett fåtal allmäntandvårdskliniker kan 
ta emot nya patienter. 

Klinikerna i Gränna och Mullsjö har just nu 
möjlighet att ta emot nya patienter. Övriga 
kliniker har det inte. 

 Andel revisionspatienter 
som fått tid till undersökning 
och behandling inom 180 dagar 
från måldatum 

90% 59%  Tillgängligheten är en utmaning till följd av 
hög efterfrågan samtidigt som 
generationsskifte pågår inom folktandvårdens 
samtliga yrkeskategorier. Utöver detta är 
också vissa yrkesgrupper svårrekryterade. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Specialisttandvården: Andel 
akuta remisspatienter som 
väntat mindre än 7 dagar 

90% 100% Mål uppnått. 

 Specialisttandvården: Antal 
remisspatienter som väntat mer 
än 60 dagar 

0 941 Specialisttandvården uppvisar en delvis 
splittrad bild avseende kösituation. 
Radiologen och orofacialmedicin har ingen 
kö. Käkkirurgen, pedodonti och 
parodontologikliniken har kö på ca 6 månader 
för oprioriterade patienter. Oral protetik, 
endodonti samt ortodonti har en kö som är 
ca ett år. Inom ortodontin är den något längre 
i Värnamo och Nässjö. Den längsta kön 
uppvisar bettfysiologi med 18 månader, men 
man arbetar intensivt med att korta även 
denna. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten Arbete med rekrytering av samtliga yrkeskategorier 
pågår. Förbättringsarbete pågår. Arbetsuppgifter ska 
fördelas till rätt yrkeskategori. Friska patienter ska 
kallas mer sällan. 

 

Process och produktion 

Verksamhetsmått 

Tandvård 
Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring antal Förändring % 

Antal patienter barn- och 
ungdomstandvård* 

46 022 44 730 +1 292 +2,9 % 

Antal patienter 
allmäntandvård 

106 198 105 006 +1 192 +1,1 % 

Antal patienter 
specialisttandvård 

45 739 44 197 +1 542 +3,5 % 

Antal patienter med rätt till 
tandvårdstöd; 
munhälsobedömning 

3 174 3 281 -107 -3,3 % 

Antal patienter med rätt till 
tandvårdstöd; nödvändig 
tandvård 

2 493 2 507 -14 -0,6 % 

* 2018 har 22-åringar tillkommit (finns ej med 2017) 

Tabellen ovan avser färdiga behandlingar. Antalet behandlade barn och ungdomar har ökat 

mellan 2017 och 2018 vilket förklaras av att ytterligare en årskull (22-åringar) tillkommit. 

När gäller vuxna patienter till såväl allmän- som specialist-tandvård har antalet behandlade 

ökat trots bortfall av 22-åringar. Samtidigt som antalet patienter ökar minkar intäkterna. Det 

beror på att antal åtgärder minskar per patient samt att åtgärdsmixen kan ha förändrats. 
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Ekonomi 

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans Tandvård 0 tkr -1 136 tkr Budgetavvikelsen är för Folktandvården är 
minus 1,1 miljoner kronor 

 Prognos Tandvård  0 tkr -5 500 tkr Handlingsplan för ekonomi i balans är 
framtagen av ledningsgruppen och kommer 
att effektueras under senare delen av 2018 
samt 2019. Handlingsplanen innebär ett 
arbete med att få en större följsamhet att 
debitera enligt taxan för de åtgärder som 
utförs på patienter samt att se över hur 
prioritering mellan barn och vuxna görs 
mellan olika kliniker med hänsyn till 
socioekonomiska faktorer. 

 Produktivitet mätt som 
produktionspoäng i förhållande 
till arbetade timmar inom 
allmäntandvården 
(Folktandvård) 

 

 

100 % 94 % Jämfört med tertial 2:2017 har intäkterna för 
tertial 2:2018 minskat med 6 procent vilket 
motsvarar 6,6 mnkr. Arbetade timmar har för 
tertial 2:2018 minskat med 0,9 procent (-1 
700 timmar) jämfört med samma period 
2017. 

Fler yngre och mindre erfarna tandläkare 
samt att fler åtgärder som tandläkare tidigare 
utförde utförs nu i högre grad av 
tandhygienister innebär minskade intäkter. 

 

 



Region Jönköpings län, Delårsrapport 25(49) 

 

 

REGIONAL UTVECKLING 
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som drivs av Region 

Jönköpings län såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor och 

verksamheter som Region Jönköpings län delfinansierar eller påverkar genom samverkan och 

samproduktion. 

Mellan maj och augusti 2018 har revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 

kommit in i slutfasen då planen är att ha en remissutgåva klar för beslut i september och som 

fram till årsskiftet är ute på remiss. Beslut planeras i regionfullmäktige februari/mars 2019. 

Samtidigt är uppföljning av den OECD-rapport som togs fram för Småland och Blekinge 

2012 försenad och planerad vara klar i november. Samordningen kring bredbandsutveckling, 

kompetensförsörjning och näringslivsutveckling är fortsatt prioriterade frågor. 

Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena: 

 Arbetsmarknad och näringsliv 

 Kunskap och innovation 

 Livsmiljö 

 Samhällsplanering 

Aktiviteter Analys 

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) 

RUS remissen planeras gå ut i oktober.  Se ovan.  

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och 
mätningar avseende projektmedel och andra 
stödformer 

2019 kommer ett nytt handläggningssystem 
NYPS2020 lanseras för de statliga 1:1-medlen och i 
samband med det kommer vi i större utsträckning 
övergå till digitalt ansökningsförfarande. Det innebär 
också att uppföljning, kategorisering mm kommer 
att byggas in i det nya systemet. Arbete pågår och 
kommer att intensifieras under hösten. 

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet, 
nationellt och internationellt sker kontinuerligt. 

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De 
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019 
pågår ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050 
för att skapa kunskap och förberedelse för 
framtiden. Projektet leds av Reglab och involverar 
alla regioner i Sverige. 

Arbetsmarknad och näringsliv 

Inriktningsmål näringsliv och arbetsmarknad  

 En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet anpassat efter 

befolkningens och arbetsmarknadens behov.  

 2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat 

näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.  

 Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med spetskompetens som 

skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och efterfrågan på en internationell marknad.  
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Mätbara målvärden – årsmått där resultat redovisas i årsredovisning 

• Antal nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet. 

• Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka.  

• Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i 

förhållande till föregående år.  

• Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan kvinnors och mäns löner 

minska.  

• Sysselsättningsgraden bland utlandsfödda ska öka.  

 

Aktiviteter Analys 

Stötta länets näringsliv Arbetet fortgår. Inom ramen för uppföljning av 
länets handlingsplan för integrering av klimat- och 
miljöperspektivet som ska ske fram till augusti, görs 
en inventering av vad som skett i denna fråga i länet 
senaste året. 

Stärka digitaliseringsprocessen inom näringslivet Genomförandearbetet med den förstudie som 
beviljats av Tillväxtverket inom ramen för Smart 
Industri är igång.  Tema Digitaliseringskonferensen 
arrangerades den 29/8 på Elmia. 

Arbete med regional skogsstrategi Den regionala skogsstrategin är klar. Nu påbörjas 
arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen och 
arbetet kommer att samordnas med Träregion 
Småland.  

Fortsatt arbete inom Träregion Småland/Smart 
Housing Småland 

Rekrytering av en samordnare är i sin slutfas. 

När det gäller Smart Housing Småland (SHS) rullar 
verksamheten på enligt den verksamhetsplan som är 
antagen. Månatliga avstämningsmöten via Skype 
sker mellan projektledaren för SHS och ansvariga 
tjänstemän för satsningen i Regionerna resp. 
Länsstyrelserna. En regional workshop mellan SHS 
och Regionerna/länen kommer att äga rum i 
november. 

IT-spåret Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022 
mellan Kommunal utveckling, Eksjö kommun 
Campus I12 och Samordningsförbundet Finnveden, 
Södra Vätterbygden och Höglandet. 

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för unga 
och arbetslösa i Jönköpings län. 

Arbetet ute i kommunerna och med Ung Drive har 
pågått under sommaren enligt plan.  

 

Kunskap och innovation 

Inriktningsmål Innovation och kunskap 

Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och 

hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.  
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Mätbara målvärden - årsmått där resultat redovisas i årsredovisning 

• Andelen länsinvånare som har högre utbildning än en treårig gymnasieutbildning ska närma 

sig rikssnittet.   

• Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående år.  

• Antalet platser på länets yrkeshögskoleutbildningar ska öka i förhållande till genomsnittet de 

senaste tre åren.  

• Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år.  

• Region Jönköpings läns position i Reglabs innovationsindex ska förbättras jämfört med 

föregående år. 

 

Aktiviteter Analys 

Arbeta vidare med systemet BRP+ 
(bruttoregionprodukt) 

Arbetet fortsätter inom BRP+ med Workshop nr 2 
(Reglab). 

Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka 
och utveckla kompetensen. 

Regional utveckling har haft dialog med 
Arbetsförmedlingen, Skärteknikcentrum och IF 
Metall. Målgruppen för valideringen är planerad att 
gälla utrikesfödda kvinnor/kvinnor. Den juridiska 
aspekten måste utredas innan vidare arbete kan 
göras. Oklart om regionala medel får riktas direkt 
mot företagen eftersom förordning saknas. 

Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd skapas Avvaktar bildandet i väntan på att översyn över alla 
råd har gjorts. 

Verka för att inrätta ett Industriellt 
utvecklingscentrum IUC 

Ny VD är anställd på Träcentrum i Nässjö, som också 
är ett IUC (det enda i vårt län).  

 

Livsmiljö 

Inriktningsmål Livsmiljö  

Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö som är 

attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län.  

Mätbara målvärden - årsmått där resultat redovisas i årsredovisning 

• Länets negativa inrikes flyttnetto ska vändas till ett positivt flyttnetto. 

 

Aktiviteter Analys 

Filmbyn Småland Ny ansökan inkommen för beslut i ANA i september. 

Hållbar turismutveckling och friluftsturism Arbete pågår enligt plan. Lägesrapport är levererad 
till regionen i juni. 

I samråd med spelkulturens aktörer genom en 
förstudie bilda ett spelkulturinstitut 

Dialog med politiken ska genomföras innan fortsatt 
planering,  

Skapa förutsättningar för konstutövare Arbete pågår. 

Projekt Vandringsleder i Småland Rapport om hur arbete fortgår inlämnad i juli från 
Mullsjö kommun som är värd för projektet. 
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Internationellt arbete 

Vi lever i en global värld där omvärldens förändringar snabbt avspeglas i vår vardag. Det 

internationella perspektivet är en viktig beståndsdel i det regionala utvecklingsarbetet. 

Aktiviteter Analys 

Utländska direktinvesteringar Arbete med våra fyra fokusområden fortlöper i olika 
takt. E-handel och logistik har fått mycket fokus i och 
med en pågående ansökning för ett ERUF projekt 
som direkt gynnar området. Ett nytt fokusområde 
har kunnat växa fram i länet genom etablering av ett 
datacenter i Mariannelund. På sikt en betydande 
finansiell investering som också kommer att 
innebära ett fyrtiotal jobb på orten. Arbete pågår för 
att säkra ytterligare en site till vårt län. Dessutom 
pågår ansträngningar att få igång ett fokuserat 
arbete mot tio befintliga utlandsägda bolag och 
stötta dem i sina planer på eventuella expansioner 
och att dessa verkligen hamnar i Sverige och inte på 
en site i annat land. 

Model EU Model EU är ett rollspel med syfte att ge 
gymnasieelever en större förståelse för hur arbetet i 
EU går till och hur komplext det är. Det är initialt ett 
samarbete mellan Europa Direkt Halland och Europa 
Direkt Jönköping. Klasser från Jönköpings län samt 
Halland träffades under rollspelet iklädda roller som 
parlamentariker från olika länder och partigrupper.  

Europaveckan Europaveckan äger rum v. 19 i samverkan med 
länets kommuner. 

Be Global Arbetet fortgår i projektet enligt plan. Likaså är 
beslutsprocessen igång för Region Jönköpings läns 
medfinansiering inför fortsättningsprojektet 
"Beglobal 2.0" med start 2019-05-01. Ärendet 
förväntas kommer för beslut i ANA. 

Nära kopplat Beglobal finns också länets arbete inom 
"Regional Exportsamverkan" RES. Arbetet fortgår 
och ansökan om medel från Tillväxtverket för vårt 
läns etablering av RES förväntas insändas under 
september. 
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Utbildning och kultur 

Medborgare och kund 

Strategiskt mål: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla 

länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 

kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktor: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och 

kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla 

kommuner i Jönköpings län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Publik Smålands Musik och 
Teater - Kulturhuset Spira 

41 000 41 481 Teaterföreställningen "Den sista Elden" skulle 
ha spelats under april men har flyttats till 
hösten. 
Den säsongsplan som låg till grund för budget 
och tertialmål har genomgått ett antal 
förändringar på grund av det negativa 
ekonomiska resultatet för Smålands Musik 
och Teater 2017. Vissa föreställningar har 
flyttats, andra har strukits. Prognosen för 
helåret pekar dock på att verksamheten når 
målet under förutsättning att försäljningen 
fortsätter att hålla planen. 

 Publik Smålands Musik och 
Teater - utanför kulturhuset 
Spira 

11 600 12 817 Målet uppfyllt. 

 Publik vid föreställningar för 
barn och ungdom 

15 000 15 098 Målet uppfyllt. 

 Andel kommuner inom 
länet där det varit 
föreställningar eller annan 
kulturverksamhet 

84% 100% Kultur och utveckling samt Smålands Musik 
och Teater har bedrivit verksamhet i alla 
länets kommuner. 

Process och produktion 

Utbildning Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring 2017 

Egna folkhögskolor - elevveckor 14 700 16 087 -1 387 14 740 

Övriga folkhögskolor - elevveckor (enbart år) 0 0 0 33 625 

Uppdragsutbildning - folkhögskolor - elevveckor 1 072 607 465 2 334 

Summa 15 772 16 694 -922 50 699 

  
    

 Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor 14 720 13 966 754 13 990 

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor 2 431 2 697 -266 2 829 

Summa 17 151 16 663 488 16 819 
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Det har varit en god tillströmning av elever vid folkhögskolorna och vid naturbruksgymnasierna. 

Antalet deltagare i etableringskursen för nyanlända vid Värnamo folkhögskola har dock minskat  

jämfört med föregående år. 

     

     

     Smålands Musik och Teater  Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring 2017 

Totalt antal publik 54 298 49 786 4 512 103 415 

Totalt antal föreställningar 333 357 -24 644 

Publik per föreställning 163 139 24 161 

     Publikantalet visar att Smålands Musik och Teaters utbud är attraktivt och tas emot på ett 

positivt sätt. Trots att vissa föreställningar under den första delen av året har flyttats eller 

strukits har det totala publikantalet ökat jämfört med föregående år. 
   

   

Ekonomi  

Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans nämnden 
för Arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet 

0 tkr 13 163 tkr Verksamhetområde Utbildning och kultur 
+3,5 mnkr, Centrala anslag +9,6 mnkr 

 Prognos nämnden för 
Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

0 tkr 10 100 tkr Verksamhetsområde Utbildning och kultur 
+2,1 mnkr, Centrala anslag + 8,0 mnkr  

 

 Verksamhetsområde, mnkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Aug 2018 Prognos 2018 

41 Utbildning och kultur -0,7 -2,6 3,5 2,1 

10 Regionens åtagande/centrala poster 13,1 1,5 9,6 8,0 

Totalt ANA nämnd  12,3 -1,2 13,1 10,1 

 

Efter augusti månad är budgetavvikelen plus 13,1 miljoner kronor för ANA nämndens 

områden. Nettokostnaderna 2018 är i nivå med föregående år.  

 

Verksamhetsområdet Utbildning och kulturs budgetavvikelse är plus 3,5 miljoner kronor. Den 

största delen av överskottet kan hänföras till de egna folkhögskolorna. Smålands Musik och 

Teater har ett mindre underskott (-0,2 mnkr). Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt 

stabil. 

För Centrala anslag redovisas: 

- Bidrag och stöd till olika organisationer 

- Projektmedel (regionala utvecklingsmedel) 

- Nämndens egna kostnader 
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- Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter 

Centrala anslag visar på en positiv budgetavvikelse totalt 9,6 miljoner kronor. Överskottet t o 

m augusti beror i huvudsak på låg förbrukning av projektmedel jämfört med budgeten som är 

periodiserad i tolftedelar. Kostnaderna avseende projektmedel bokförs vid beslutstillfället och 

kan därför variera under året. Mindre överskott finns på ett par av anslagen där hela 

budgetanslaget inte är intecknat i form av fasta bidrag. För det nya anslaget avseende 

valideringscheckar är ännu inget utbetalt, vilket innebär ett överskott på 0,5 miljoner kronor. 

Även kostnaderna för sommarpraktikanter har hittills varit små jämfört med budgetanslaget 

på 0,6 miljoner kronor. Nämndens egna kostnader ligger i nivå med budget. Erhållna 

statsbidrag uppgår till budgeterad nivå. 

 

Prognosen helår för ANA nämnden är plus 10,1 miljoner kronor, vilket är 11,2 miljoner 

kronor bättre än 2017 års utfall.  

 

Helårsprognosen för verksamhetsområdet Utbildning och kultur är plus på 2,1 miljoner 

kronor. För egna folkhögskolor prognostiseras en budgetavvikelse på plus 2 miljoner kronor. 

Avvikelsen förklaras till största delen av att etableringskursen för nyanlända har gett ett 

intäktsöverskott. Etableringskursens omfattning ser ut att minska under resten av året. I 

prognosen är intäkterna beräknade på hittills tilldelad nivå. Årsprognosen för Smålands Musik 

och Teater är minus 0,8 miljoner kronor, vilket förklaras av att konferensverksamheten inte 

når intäktskravet samt att hyresintäkterna är något lägre än beräknat. 

 

Prognosen för övrig kulturverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 0,9 miljoner 

kronor, vilket främst förklaras av ökade statsbidrag till regionbiblioteksverksamheten. 

Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Förskjutningar av planerade byggnationer, 

och därmed inte några förhöjda hyresnivåer, gör att prognosen även för innevarande år 

kommer att vara positiv. Höstens antagning visar att ett ökat antal elever valt 

naturbruksgymnasierna i vårt län. Prognosen kommer att presenteras för utvecklingsrådet i 

oktober. 

 

Prognosen för centrala anslag plus 8 miljoner kronor, där överskott förväntas för ett par av 

anslagen för verksamhetsstöd och bidrag eftersom dessa inte fullt ut är intecknade i form av 

fasta bidrag. Det nya anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr kommer inte att kunna 

utnyttjas då det är oklart om regionala medel får riktas direkt mot företagen eftersom 

förordning saknas. 

För helåret 2018 förväntas ett mindre överskott för de delar som avser bidrag och 

sommarpraktikanter. Helårsprognosen för utnyttjande av projektmedel innehåller en del 

osäkerhet, men i nuläget görs bedömningen att ett överskott i storleksordningen 6 mnkr 

kommer att finnas på detta anslag (som uppgår till 14 mnkr). När det gäller projektmedel 

prioriteras användningen av de statliga 1:1-medlen och redovisningen av dessa ingår inte i 

regionens räkenskaper. Tillgängliga 24 mnkr för 1:1-medel förväntas förbrukas under året. 

Nämndens egna kostnader förväntas även fortsatt vara i budgetbalans. Statsbidragen förväntas 

uppgå till budgeterad nivå. 
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Samhällsplanering 

Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området involverar 

många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och attraktiva miljöer. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete inom vår regionala 

projektorganisation som arbetar med 

Sverigeförhandlingen 

Projektet avslutades formellt vid halvårsskiftet 2018. 

Slutrapport och ekonomisk sammanställning håller 

på att färdigställas. 

Nordic Infra Center Projektet löper på och arbetet med att projektet ska 

upparbeta sina kostnader samt uppnå sina mål har 

fullt fokus. Projektet planerar att lämna in en 

ansökan till Tillväxtverket för en fortsättning. 

Framtagande av en länsplan för regional 

transportinfrastruktur 
Regeringen har fastställt de ekonomiska ramarna för 

de regionala transportplanerna och innehållet i 

planen för Jönköpings län kommer har fastställts av 

Regionfullmäktige. 

Ta fram och genomföra en regional handlingsplan 

för att integrera och stärka klimat- och 

miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för 

perioden 2017-2020. 

Under augusti uppdateras planen för att under 

september skickas in till Tillväxtverket. 

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt fungerande 

bredband från ett robust nät. Ta fram en regional 

bredbandsstrategi med tillhörande bredbandsmål 

Arbete med en bredbands- samt en 

digitaliseringsstrategi har påbörjats vid ett möte på 

konferensen Tema Digitalisering. Klar under hösten 

2018. 

Den digitala agendans insatsområden Se ovan. 

Utredning av investeringskostnader för hushåll och 

företag 
Förstudien var klar i slutet av januari 2018.  

Kollektivtrafik 

Medborgare och kund 

Strategiskt mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor -

 för hållbar utveckling 

Framgångsfaktor: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Prisvärdhet 50% 45% Enkäten som resultatet bygger på är 
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att 
resultatet har sjunkit. Förslag till nya 
målvärden finns framtagna till nästa års 
budget. Resultatet har dock förbättrats något 
jämfört med föregående tertial. 
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Framgångsfaktor: Nöjda kunder 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel nöjda kvinnor och 
män index NKI - allmän trafik -
 alla länsbor 

60% 52% Enkäten som resultatet bygger på är 
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att 
resultatet har sjunkit. Förslag till nya 
målvärden finns framtagna till nästa års 
budget. Resultatet är på samma nivå jämfört 
med föregående tertial. 

 Andel nöjda kvinnor och 
män index NKI - allmän trafik -
 resenärer 

73% 63% Enkäten som resultatet bygger på är 
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att 
resultatet har sjunkit. Förslag till nya 
målvärden finns framtagna till nästa års 
budget. Resultatet har dock förbättrats något 
jämfört med föregående tertial. 

 Andel nöjda kvinnor och 
män index NKI - serviceresor 

85% 81% Resultatet är förbättrat jämfört med tertial 1. 

Process och produktion 

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktor: Andelen som reser med kollektivtrafik ska öka. Trafikutbud med högt 

resande 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Antal påstigande/mil 9 9 Målet nås även om resultatet är lägre än 
första tertialet. Under sommaren är det färre 
resenärer. 

 Antal resor Ökning 
med 2% 

1,2% Resandet totalt har ökat med 1,2%. Ökningen 
har kommit under sommaren och hela 
ökningen beror på resandet med 
sommarlovskortet. Utan det hade det varit en 
minskning med ca 0,5%. 

Nettoökningen av resorna med 
sommarlovskortet är ca 20% under 
sommarmånaderna. 

Statistiken för resandet inom Västtågen har 
justerats med siffrorna från 
kundräkningssystemet som finns ombord. Här 
återfinns en stor ökning av resandet. 
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Länstrafik (tusental) Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring 

Antal resor - buss och 
tågtrafik 

14 534 14 387 1,0% 

Andel regelbundna 
resenärer (% av länets 
inv) 

24% 23% 1% 

Serviceresor (tusental) 449 442 1,6% 

Färdtjänstresor 358 334 7,2% 

Sjukresor 91 108 -15,7% 

 

Antalet resor i tabellen avser alla resor inklusive skolkortsresor. I tabellen syns en viss 

överflyttning av sjukresor till färdtjänstresor pga. regeländringen om färdtjänst till vården 

 

Ekonomi 

Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i balans nämnden 
för Trafik infrastruktur och miljö 

0 tkr 5 001 tkr Verksamhetsområde Länstrafiken: + 4 588 tkr, 
Centrala anslag: + 413 tkr. 

 Prognos nämnden för Trafik 
infrastruktur och miljö 

0 tkr 1 800 tkr Verksamhetsområde Länstrafiken: + 1 000 tkr, 
Centrala anslag: + 800 tkr. 

 

 Verksamhetsområde, mnkr Bokslut 2016 Bokslut 2017 Aug 2018 Prognos 2018 

60 Länstrafiken -44,1 -34,6 4,6 1,0 

10 Regionens åtagande/centrala poster 3,4 1,4 0,4 0,8 

Totalt TIM nämnd  -40,7 -33,2 5,0 1,8 

 

Efter augusti månad är budgetavvikelen plus 5 miljoner kronor för TIM nämnden. 

Nettokostnaderna i nivå med föregående år. Exklusive intäkter för viten har nettokostnaderna 

ökat med 1 % 2018. 

Verksamhetsområdet Länstrafikens budgetavvikelse efter augusti månad är plus 4,6 miljoner 

kronor. Länstrafikens trafikkostnader övertiger budget med ca 7,5 miljoner kronor på grund 

av höga indexutfall, framförallt på bränsle. Kostnaderna för ersättningsbussar är 14 miljoner 

kronor tom augusti, vilket förklaras av inställda Krösatåg samt inhyrda förare på grund av 

förarbrist. Det positiva överskottet förklaras främst av höga intäkter för stora kvalitetsviten 

från entreprenörer samt fortsatt stora kvalitetsviten inom Serviceresor. Biljettintäkterna har 

minskat under sommaren som följd av fritt resande med sommarlovskortet. Intäktsbortfallet 

har kompenserats med statsbidrag, vilket sammantaget genererat ett överskott. Inom 
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Serviceresor är egenavgifterna något lägre än budgeterat. Kostnaderna för färdtjänst har ökat 

samtidigt som det finns ett överskott på sjukresor, vilket tyder på att regeländringen om 

färdtjänst till vården fått större effekt än budgeterat.  

I centrala anslag redovisas bidrag till Jönköpings flygplats (6 mnkr i helårsbudget), 

projektmedel och avgift för deltagande i nätverk (3 mnkr) samt nämndens egna kostnader (1,3 

mnkr). Centrala anslags budgetavvikelse efter augusti månad är plus 0,4 miljoner kronor. 

Små överskott finns för nämndens egna kostnader och för projektmedel. 

Prognosen helår för TIM nämnden är plus 1,8 miljoner kronor 

Helårsprognosen för verksamhetsområde Länstrafiken är plus 1 miljon kronor. 

Bedömningen är att Länstrafiken som helhet har en budget i balans även om det finns poster 

som dras med underskott. Trafikkostnaderna inom allmän trafik prognostiseras göra ett 

underskott på grund av fortsatt hög indexutveckling samt kostnader för ersättningsbussar 

inom Krösatågen. Dessutom blir utfallet för Västtågen högre än budgeterat. Dessa underskott 

vägs upp av intäkter från viten och från statsbidrag för sommarlovskortet. Serviceresor 

prognostiseras hålla budget och ge ett överskott främst som följd av vitesintäkter. 

Centrala anslags helårsprognos plus 0,8 miljoner kronor.   

För helåret 2018 förväntas ett visst överskott för projektmedel. För nämndens egna kostnader 

förväntas budgetbalans för helåret. 

Framgångsfaktor: Högt resandeunderlag 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Skattesubventionsgrad -
 allmän trafik 

60 % 63% Lägre intäkter i förhållande till kostnader 
under sommarmånaderna gör att 
skattesubventionsgraden ökar något per 
augusti. Som följd av prishöjningar på 
biljetter/kort och åtgärdsprogram på 
kostnadssidan har dock 
skattesubventionsgraden minskat något 
jämfört med föregående år och närmat sig 
målvärdet. 

 Kostnad per resenär - km 
(serviceresor) 

Inte öka 
mer än 
index 
16,25 
kr/km 

16,57  
kr/km 

Kostnaden per resenärkilometer exkl index 
har ökat jämfört med föregående år. Fler 
fordon har tillkommit vilket ökar 
kilometerkostnaden. Kvalitetsavvikelser gör 
att samplaneringen försämras. 
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MEDARBETARE 
Strategiskt mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Medarbetarsamtal 90% 84% Målet är delvis uppnått för regionen som 
helhet. Arbete pågår i verksamheterna för att 
nå måluppfyllese för 2018. 

 Kompetensutvecklingsplan 90% 79% Målet är delvis uppnått för regionen som 
helhet. Arbete pågår i verksamheterna för att 
nå måluppfyllese för 2018. 

 Personalhälsa - sjukfrånvaro 4,9% 5,0% Sjukfrånvaron är högre i jämförelse med 
samma period (jan-aug) föregående år. De 
flesta verksamhetsområden har en högre 
sjukfrånvaro och uppnår inte målet. Sett till 
personalgrupp har totalt 10 grupper, bl a 
sjuksköterskor. läkare och psykologer en lägre 
sjukfrånvaro medan övriga 10 grupper bl a 
vårdadministratörer, biomedicinska 
analytiker, undersköterskor/skötare och kök 
och service har en högre sjukfrånvaro jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron i 
procent sett till enbart det andra 
tertialet 2018 är på samma nivå som samma 
period föregående år, vilket kan indikera att 
ökningen under årets fyra första månader 
delvis berodde på den relativt omfattande 
influensaperioden. Arbete pågår i 
verksamheterna för att minska sjukfrånvaron 
genom bland annat upprättande av 
handlingsplaner, åtgärder, aktiviteter och 
utbildningsinsatser 

Framgångsfaktor: Kompetensförsörjning  

Aktiviteter Analys 

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi tas fram 
under 2018 

Kompetensförsörjningsplan är framtagen och 
verkställs i verksamheten under hösten.  

Införa en regiongemensam rekryteringsenhet för 
samordning av rekrytering av viss hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Enheten under uppbyggnad och påbörjar sitt arbete 
under oktober.  

Tillsammans med JU arbeta för att en 
tandläkarutbildning och tandsköterskeutbildning 
startas 

Planering för tandläkarutbildning pågår enligt plan 
och samarbete med JU om ansökan ska vara klar 
senast 2019. 

Utökning av AT-tjänster med 10 stycken under 2018.  Utökning är genomförd.  

Utreda förutsättningar för och införa en karriärtjänst 
för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor i kliniskt 
arbete  

Förutsättningarna för karriärsjuksköterskorna är 
framtagna och tillsättningen av de första 50 pågår i 
berörda verksamhetsområden. 

Förnya former för verksamhetsförlagd utbildning 
tillsammans med Hälsohögskolan och Linköpings 

Samverkansgruppen HHJ-RJL om VFU håller på att 
omformas och utvidgas med förankring i högsta 
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Aktiviteter Analys 

Universitet ledningar. Nära samverkan sker även med Li U. 

Fortsätta samarbete med kommunerna kring lokala 
vård- och omsorgscollege i hela länet. 

Samarbete sker kontinuerligt. Gemensam 
organisation för vård- och omsorgscollege i länet 
från och med hösten. 

Justering av rekryteringstillägget för nattjänstgöring Genomfört från och med januari. 

20 extratjänster finansieras genom anställningsstöd 
via arbetsförmedlingen. 

Pågår och i nuläget finns totalt 14 pågående 
placeringar. 

Framgångsfaktorer: Hälsa och arbetsmiljö, Chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

Ta tillvara arbetssätt från pågående 
projekt förbättrat rehabiliteringsarbete genom bland 
annat tidig och aktiv samverkan med hälso- och 
sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering. 

Pågår enligt plan 

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att chefer 
och medarbetare står bättre rustade för ett friskt 
hållbart arbetsliv genom ökad kompetens och 
förstärkt förmåga att arbeta förebyggande med 
psykisk ohälsa. 

Pågår enligt plan 

Använda minienkäter för att följa upp insatser i 
handlingsplanen från Medarbetar- och 
säkerhetsundersökningen 

Enkät finns framtagen. De enheter som valt att 
genomföra enkäten gör det under hösten.  

Tydliggöra aktiva åtgärder på APT. Ta särskilt upp 
riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera 
diskriminering och trakasserier. 

Regionens och verksamhetsområdenas 
ledningsgrupper har tagit upp frågan. Frågan ska tas 
upp på arbetsplatsträffar i verksamheterna under 
hösten. 

Nätverk för engagerat ledarskap Pågår enligt plan. Alla chefer deltar i den 
regiongemensamma satsningen nätverk för 
engagerat ledarskap. 

 

Framgångsfaktor: Lönebildning och anställningsvillkor 

Aktiviteter Analys 

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en eller 
flera arbetsplatser där olika arbetstidsmodeller 
prövas 

Sker via förberedelser för pilot av arbetstidsmodell 
80-10-10 vid några verksamheter inom medicinsk 
vård och kirurgisk vård.  

Se över arbetsvillkor för de som arbetar vidare efter 
65 års ålder 

Översyn pågår. 

Utbildning och genomgång inför löneöversyn. 
Utbildning för chefer tillsammans med HR för 
nylönesättning. 

Genomförs årligen. 

Utreda förutsättningar för hur resursenheter 
liknande den i Värnamo kan införas i Eksjö och 
Jönköping 

Verksamhetsområde medicin utreder/utvärderar 
resursenhet i Värnamo och utifrån detta kommer 
förutsättningar till fortsatt utveckling av 
resursenheter i länet att analyseras. 
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Aktiviteter Analys 

Arbeta med att kunna erbjuda heltid  Arbetet med Heltid som norm pågår enligt plan. De 
önskemål som inkommer hanteras enligt den 
framtagna rutinen. 

 

Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur 

många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både 

tjänstgöringsgrad och frånvaro.  

I genomsnitt har regionen totalt ökat 179 faktiska årsarbetare under jan - aug 2018 jämfört 

med samma period 2017. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning. 

Ökningen av anställda årsarbetare är 251 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 71 

årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre. 

Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till augusti 2018-2017 

 Årsarbetare 

Ökning av tillsvidareanställda 212 

Ökning av visstidsanställda 55 

Minskning av timavlönade -16 

Summa förändring årsarbetare 251 

Ökad sjukfrånvaro -29 

Ökad FL/VAB -20 

Ökad övrig frånvaro -22 

Summa ökning av frånvaro (färre i arbete) -71 

Ökning av faktiska årsarbetare  179 

 

Nästan alla verksamhetsområden har ökat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma 

period föregående år. Det har förekommit en del omorganisering/omkodningar som påverkar 

den interna fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna. 

Ökningen jämfört med samma period föregående år beror även på den ökning som skedde 

under slutet av 2017 och som verksamheterna burit med sig i ingången av 2018.  

Uppdelat på personalgrupp så är det framförallt en minskning av vårdadministratörer medan 

minskningen i gruppen kurator m fl beror på omkodningar där färdtjänsthandläggare och 

biståndsbedömare som tidigare kodats i den gruppen har flyttats till gruppen handläggare och 

administratörer. Störst ökning är det inom grupperna ST-läkare, sjuksköterskor samt 

handläggare och administratörer.  

Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellens 

första kolumn visar genomsnittligt antal faktiska årsarbetare för perioden jan-aug 2018 

uppdelat per personalgrupp. Den andra kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det 

påverkas av nya medarbetare eller en ökad sysselsättningsgrad. Den tredje kolumnen visar 

förändringar i frånvaro (sjukfrånvaro, föräldraledighet, utbildning och övrigt) – en ökad 

frånvaro innebär färre i arbete och en minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den fjärde 

kolumnen visar förändringen i faktiska årsarbetare (det vill säga förändringen av årsarbetare 

och frånvaro tillsammans) 
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Personalgrupp Faktiska årsarb 
genomsnitt 
jan-aug 2018 

Förändring 
årsarb jämfört 
samma period 
2017 

Förändring 
frånvaro 
årsarb jämfört 
samma period 
2017 

Förändring 
faktiska årsarb 
jämfört samma 
period 2017 

Administration vård 554 -3 4 -7,4 

AT-läkare och underläkare ej leg 149 17 -1 18,4 

Biomedicinska analytiker m fl 241 5 4 1,4 

Handläggare och administratörer 703 53 6 47,8 

Kurator m fl 136 -9 0 -8,4 

Kök och service 392 4 4 -0,4 

Ledningsarbete 412 14 0 13,4 

Psykologer 97 7 6 0,4 

Fysioterapeut/ arbetsterapeut 306 0 0 -0,3 

Sjuksköterskor 2250 46 19 26,7 

Specialistkompetent läkare 584 -7 -9 2,3 

ST-läkare och underläkare leg 297 38 -2 39,5 

Tandhygienist 78 -3 -2 -1,1 

Tandläkare 151 5 6 -1,1 

Tandsköterskor m fl 300 15 4 10,8 

Teknisk personal och hantv 376 15 1 13,8 

Undersköterska/Skötare m fl 1375 25 18 7,6 

Utb fritid och kultur 252 23 13 9,7 

Övrig rehab och förebygg arb 122 7 2 4,9 

Övrig vård- och omsorgsarbete 74,5 0 -1 1,4 

Summa 8 848 251 71 179 

 

Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet 2018 till ca 125,6 

miljoner kronor, vilket är ca 2,6 miljoner kronor högre än motsvarande period 2017. 

Kostnaden har ökat inom primärvården och den somatiska vården medan den har minskat 

inom psykiatri och röntgen. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, är till och 

med andra tertialet ca 2,2 miljoner kronor, vilket är något lägre än förra året vid samma tid. 

Kostnaden för inhyrd personal hittills under 2018 motsvarar 3,9 procent av 

personalkostnaderna. Det är högre än den nationella indikatorn för oberoende av hyrpersonal 

för 2019, som ligger på 2 procent men en förbättring jämfört med helår 2017, där andelen låg 

på 4,3 procent. Arbetet med att nå oberoende i verksamheterna sker genom bland annat 

handlingsplaner, delmål och utökning av antalet AT-läkare och ST-läkare vilket väntas ge 

positiva resultat. Ett trendbrott är att sett till enbart tertial 2 så är det en minskning av 

hyrkostnaderna jämfört med motsvarande tertial 2017. 
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MILJÖ, STÖD OCH SERVICE 
Strategsikt mål: Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktor: Rätt beteende - avtal 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Avtalstrohet inköp 90% 94% Fortsatt god måluppfyllelse 

Hållbarutveckling 2017-2020  

Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling (2017-2020) följs upp genom 

programmets inriktningsmål, som brutits ned till årsmål för programperioden. 13 av 27 

mål/mätetal följs för närvarande upp tertialvis. Resultatet per augusti 2018 visar att fyra av 

målen uppnås, fyra av målen delvis uppnås och att fem av målen inte nås. 

Energi: inom energiområdet sker minskning av Region Jönköpings län värmeförbrukning, 

med prognos att årsmålet på max 86,5 kWh/m2 uppnås. Genomförda 

energioptimeringsprojekt har tillsammans med gynnsamt väder bidragit till minskningen. 

Samtidigt har den varma sommaren inneburit extra stort behov av kyla i våra fastigheter, 

vilket höjt prognosen för elförbrukningen över målnivån för 2018. 

Tjänsteresor: användning av privatbil i tjänsten ökar totalt sett och inom fem 

verksamhetsområden av tio. Även användningen av bilpoolsbilar ökar under perioden. En 

fortsatt viktig åtgärd är att de nya riktlinjerna för möten och resor aktivt kommuniceras ut 

inom respektive verksamhetsområde.  

Andelen miljöbilar (miljöbilsdefinition 2013) inom regionen är relativt oförändrade på ca 75 

procent. Fr.o.m. 1 juli 2018 trädde nytt bonus-malus system i kraft, med nya definitioner av 

vad som vad som betraktas som miljöbil (bonus). Inför nästkommande år behöver målet 

justeras så att det speglar ny definition liksom prioriteringarna i av Region Jönköpings län 

drivmedelsstrategi (el- och biogasfordon).  

Byggmaterial: målsättningen att öka andel byggmaterial med hög miljöklassning (A+B enligt 

Sunda Hus) på 80 procent är högt ställd. Handlingsplan för att öka andelen pågår.   

Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller ökad 

andel svenskodlad frukt och grönsaker och ökad andel fisk och skaldjur som svarar upp på 

kriterier för hållbart fiske. Arbete pågår för att ytterligare prioritera inköpen av svenskt kött, 

vilket också avspeglas i att vi närmar oss målsättningen på 90 procent svenskproducerat 

oberett kött, mjölk och ägg. Resultatet har också förbättrats när det gäller andel ekologiska 

livsmedel, bland annat genom fokus på omställning av icke-ekologiska produkter med de 

största inköpsvolymerna.   
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Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse när det gäller andelen vegetariska portioner i 

restaurangerna. Denna måluppfyllelse hänger samtidigt på restauranggästernas aktiva val av 

de vegetariska alternativen.   

Framgångsfaktor: Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Levererad energi 
värmeförbrukning 

86,5 
kWh/m2 

80,2 
kWh/m2 

Positiv utveckling till följd av gynnsamt väder i 
kombination med utförda 
energioptimeringsprojekt. 

 Levererad energi 
elförbrukning 

78,5 
kWh/m2 

82,4 
kWh/m2 

Elförbrukning hittills i år är högre än senaste 
åren p.g.a. den extremt varma sommaren 
som inneburit stort behov av kyla i våra 
fastigheter. 

 

Aktiviteter Analys 

Nya byggnader, med utförd förstudie och 
kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-noll-
energihus för levererad energi. 

Tas med vid projektering av byggnader. 

Olika status beroende på ny- eller 
ombyggnadsprojekt. 

Energironder ska genomföras regelbundet enligt 
fastställd plan i samtliga verksamheter i 
organisationen. 

Tidsplan är satt. Checklista och rutin är under 
framtagande. Arbetet ska presenteras på tre 
miljöombudsträffar i oktober. Planen är att allt ska 
vara klart och igångsatt innan jul. 

Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Tjänsteresor, antal km egen 
bil (privatbil) 

-10 % 4 % Ökad användning av privatbil i tjänsten. 
Fortsatta åtgärder genom bl a förstärkt 
information kring nya riktlinjer för möten och 
resor. 

 Tjänsteresor, antal km 
poolbil (korttid) 

-10 % 1,6 % Bilpoolsanvändningen ökar något totalt sett, 
ökningar motiveras i flera fall av utvidgade 
uppdrag, t ex primärvårdens 
samordningsansvar som medför fler resor. 

 Andel miljöbilar inom 
regionen 

80 % 74,4 % Relativt oförändrad andel miljöbilar 
(MB2013). Fr.o.m. 1 juli 2018 trädde nytt 
bonus-malus system i kraft, med nya 
definitioner av vad som vad som betraktas 
som miljöbil (bonus). Behov av att justera mål 
(och mätetal) inför kommande år. 

 

Aktiviteter Analys 

Fordon ska köpas in i enlighet med 
drivmedelsstrategin och tankning ska i första hand 
ske av det drivmedel som är prioriterat i denna 

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd 
drivmedelsstrategi. 
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Aktiviteter Analys 

strategi. 

Laddstolpar till elbilar för besökande och personal 
ska i samarbete med el-nätägaren byggas ut vid våra 
fastigheter. År 2018 bör huvuddelen av våra 
motorvärmare vara bortplockade efter en 
behovsanalys och dess ledningar frigjorda till förmån 
för elbilar. 

Förslag på utbyggnad av laddstolpar håller på att tas 
fram. En genomgång med nätägare för att lokalisera 
möjliga nätanslutningar har gjorts för våra 
anläggningar i Region Jönköpings län. Behovet av 
antal laddningspunkter för elfordon har kartlagts 
tillsammans med länstransporter och miljö. Ett 
förslag på uppbyggnad av hela Regionens 
elbilsladdning finns framme att presentera till 
månadsskiftet oktober/november. 

Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i 

produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel A- och B-klassade 
byggmaterial vid om- och 
nybyggnation. 

80 % 65,3 % Handlingsplan för att öka andelen A och B-
klassade byggmaterial pågår. 

Uppdrag/mål: Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav 

avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som 

uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer 

vi ekologiska livsmedel. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel svenskproducerat 
oberett kött, mjölk och ägg 

90 % 87,7 % Ökad andel med ca två procentenheter sedan 
föregående uppföljning. Ytterligare ökning 
väntas efter särskild prioritering av inköp av 
svenskt kött under sommaren och framöver. 
Arbetsgrupp med deltagare från alla tre 
köken jobbar med inköpsfrågan. 

 Andel svenskodlad frukt och 
grönt 

16 % 31,5 % Mål uppnås med råge. 

 Andel MSC-märkt fisk och 
skaldjur 

66 % 83,5 % Mål uppnås. 

 Andel ekologiska livsmedel 50 % 41,6 % Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse. 

 Andel kaffe, te och kakao 
med sociala och etiska krav 

90 % 91,2 % Mål uppnås. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong Detta arbetas med kontinuerligt.  
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Uppdrag/mål: Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i 

våra restauranger och caféer. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel hälsofrämjande 
fikautbud för möten/konferens 

20 % 19 % Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse. 

 Andel vegetariska portioner 
i regionens restauranger 

18 % 16,8 % Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse. 
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EKONOMI, Region Jönköpings län 
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Målvärde Resultat 

 Ekonomi i balans 0 tkr 63 919 tkr 

 Prognos 0 tkr 230 000 tkr 

 

Tertialresultatet bättre än budget  

Efter andra tertialet är resultatet ett överskott på 340 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner 

kronor bättre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 52 

miljoner kronor lägre än periodbudget. Till och med augusti har totalt 147 miljoner kronor för 

nya riktade statsbidrag erhållits. Skatter och generella statsbidrag visar 3 miljoner kronor 

sämre än budget. Finansnettot för tillgångar visar 8 miljoner kronor bättre än periodbudget, 

främst beroende på högre utdelning. Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 7 

miljon kronor bättre än periodbudget. Resultatet till och med augusti är 65 miljoner kronor 

sämre än förra året vid samma tid trots att 2018 innehåller en reavinst för försäljning av 

fastighet med 27 miljoner kronor. Resultatet före finansnetto (Verksamhetens resultat) är 48 

miljoner kronor sämre än augusti 2017. 

 

Årsprognosen i nivå med budget  

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 230 miljoner kronor vilket är 15 

miljoner kronor högre än den reviderade budgeten på 215 miljoner kronor. Däremot är det en 

resultatförsämring mot 2017 med 136 miljoner kronor. I prognosen ingår riktade statsbidrag 

med 225 miljoner kronor för nya överenskommelser inom hälso- och sjukvård, vilket är cirka 

20 miljoner kronor högre än budget eftersom det tillkommit ytterligare ett bidrag under 2018. 

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 415 miljoner kronor vilket är 60 miljoner kronor 

lägre än budget. Skatter och generella statsbidrag beräknas till 10 682 miljoner kronor som är 

2 miljoner kronor lägre än budget. Resultatet före finansnetto (Verksamhetens resultat) 

beräknas därmed till 267 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor bättre än budget.  

Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 192 miljoner kronor, vilket är 54 miljoner 

kronor sämre än budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 229 miljoner 

kronor vilket är 11 miljoner kronor bättre än budget. 
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Prognostiserat resultat motsvarar 2,2 procent av skatter och generella statsbidrag.  

Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade nettoinvesteringarna 

(inklusive försäljning av fastigheter med mera) överstiger resultatet exklusive avskrivningar 

med 200 miljoner kronor.  Egenfinansieringsgraden blir 75 procent, vilket är något bättre än 

budgeten på 69 procent. Totalt för åren 2015-2018 beräknas investeringar ha finansierats med 

egna medel med 240 miljoner kronors marginal. 

 

Tabell: Resultaträkning (mnkr) 

  Utfall 
Tertial 
2:2018 

Prognos 
2018 

Avvikelse   
årsbudget 

Utfall  
Tertial 
2:2017 

Bokslut  

2017 

Intäkter  1 638 2 474  1 442 2 236 

Kostnader  -8 194 -12 512  -7 686 -11 854 

Avskrivning  -249 -377  -260 -398 

Verksamhetens nettokostnad   

 

-6 805 -10 414 60 -6 503 -10 016 

 

Skatteintäkter  5 604 8 405 -50 5 413 8 154 

Generella statsbidrag/kommunal 
utjämning 

 1 515 2 276 48 1 453 2 175 

Verksamhetens resultat  314  268 58 362 313 

Finansnetto tillgångar  179 192 -54 168 218 

Finansnetto skulder/pensioner  -153 -229 11 -125 -165 

Årets resultat  340 230 15 405 366 

 

Prognosen för verksamhetens nettokostnad förutsätter åtgärder i vissa 

verksamheter 

Nettokostnaden beräknas bli 10,4 miljarder kronor, vilket är 60 miljoner kronor lägre än 

budget. Nettokostnadsökningen blir 4,0 procent att jämföra med den budgeterade ökningen på 

4,6 procent. För att nettokostnaden ska hamna på denna nivå krävs att planerade åtgärder i 

hälso- och sjukvården får effekt vilket också förutsätter att de riktade statsbidragens insatser 

inte innebär ytterligare ökade kostnader. 

Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör 3,4 procent.  
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Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr) 

Nämnd Period-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Kostnads-
omslutning 

Avvikelse  
i procent 

FS -151 -191 -11 287 -1,7 
 varav verksamhetsområden -119 -150 -9 476 -1,6 
 varav centralt -32 -41 -1 811 -2,3 
     
ANA 13 10 -495 2,0 
 varav verksamhetsområde 3 2 -442 0,5 
 varav centralt 10 8 -53 14,8 
     
TIM 5 2 -1 291 0,1 
 varav verksamhetsområde 5 1 -1 281 0,1 
 varav centralt 0 1 -10 9,7 
     
RS 59 55 -2 711 2,0 
 varav verksamhetsområden 15 11 -2 477 0,5 
 varav centralt 44 44 -234 18,8 
     
RSÖ 123 182 -234 77,6 
 varav riktade statsbidrag 69 103 -196 52,1 
 varav internränta/avskrivning mm 36 55 15 379,5 
 varav pensioner mm 18 24 -53 46,0 
     
RF 3 2 -16 14,7 

Totalt 52 60 -16 033 0,4 

 

Nämndernas budgetavvikelse per augusti samt prognos för helåret kommenteras ovan i 

avsnitten Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.  

Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens 

ansvar för verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens 

övergripande ansvar för finansiering (RSÖ i tabellen ovan).  

Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser till största del reavinst på 

försäljning av fastighet i början av 2018. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på 

182 miljoner kronor för 2018. En del av avvikelsen beror på att Länssjukhuset Ryhov är 

färdigavskrivet, den budgeten ligger centralt i väntan på att pågående byggnationers 

avskrivningskostnader ska täckas av det budgetutrymmet. Den största delen, 103 miljoner 

kronor, avser riktade statsbidrag som ligger kvar centralt. 25 miljoner kronor avser statsbidrag 

och överenskommelser som pågått under flera år och 78 miljoner kronor avser nya 

statsbidrag/överenskommelser som kom inför 2018. Detta överskott kompenserar den 

negativa budgetavvikelsen för nämnden för folkhälsa och sjukvård och gör att prognosen för 

verksamhetens nettokostnader totalt är en positiv budgetavvikelse på 60 miljoner kronor. 

 

Personalkostnader ökar mycket mer än avtalsökning 

Personalkostnaderna, beräknas öka med 4,1 procent. Avtalsökningen inklusive helårseffekt 

från 2017 utgör 3,0 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 47 miljoner 

kronor högre än avtalsökningen. Kostnaden för inhyrd personal uppgår efter andra tertialet till 



Region Jönköpings län, Delårsrapport 47(49) 

 

 

126 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än samma period 2017. Om man ser 

enbart till andra tertialet ligger det på samma nivå som 2017, så ökningstakten verkar ha 

stannat av. 2017 blev totalkostnaden 203 miljoner kronor. Kostnaden har ökat inom 

primärvården och inom den somatiska vården medan en minskning har skett inom psykiatrin 

och medicinsk service, främst radiologin. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, 

är till och med andra tertialet 2,2 miljoner kronor, vilket är en liten minskning mot förra årets 

2,3 miljoner kronor vid samma tid. 

 

Skatteintäkterna når inte budget 

Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 406 miljoner kronor 2018 vilket är 49 miljoner kronor 

lägre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning 

i augusti, vilken var 9 miljoner kronor lägre än i aprilprognosen. 

 
Generella statsbidrag och utjämning bättre än väntat  
Tabell: Statsbidrag och utjämning 

Belopp i mnkr Tertial 2 

2018 

Prognos 

2018 

Avvikelse 

årsbudget 

Tertial 2 

2017 

Bokslut  

2017 

Inkomstutjämning 1 122 1 683 -3 1 099 1 648 

Kostnadsutjämning -217 -325 -6 -195 -292 

Regleringsbidrag/avgift -72 -108 61 -93 -140 

Läkemedelsbidrag 633 953 -7 601 898 

Välfärdsmiljard flyktingar 44 65 0 41 61 

Livmoderhalsscreening 3 5 0 0 0 

Långtidsarbetslösa 1 2 2 0 0 

Summa 1 515 2 276 48 1 453 2 175 

 

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2018 ger regionen nästan 976 miljoner 

kronor brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen 

kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 27 

miljoner kronor. Regionen beräknas även få del av vinst/förlustmodellen för Hepatit-C med 

knappt 4 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2018 beräknas därmed till knappt 953 

miljoner, vilket är 7 miljoner kronor lägre än budget.  

Bidragen och avgifterna inom utjämningssystemet visar 52 miljoner kronor bättre än budget 

på årsbasis, där den största avvikelsen avser regleringsavgiften vilken blir 61 miljoner kronor 

bättre än budget. 

Välfärdsmedlen 2018 är på totalt 2 300 miljoner kronor till landstingen. De består av 900 

miljoner kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 32 miljoner 

kronor inom regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 1 400 miljoner 

kronor avseende flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 65 miljoner kronor av dessa vilket 

särredovisats i tabellen ovan. 

Som en del i överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors 

hälsa får landstingen 141 miljoner kronor som kompensation för uteblivna patientavgifter vid 
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fri livmoderhalsscreening. Detta ger knappt 5 miljoner kronor, vilka hanteras som ett generellt 

bidrag då det 2019 kommer ingå i regleringsbidraget/avgiften.  

Regeringen avsatte i budgetpropositionen för 2018 500 miljoner kronor till kommuner och 

landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt från 

arbetsmarknaden. Fördelningen är i huvudsak kopplad till antalet extratjänster. Av medlen till 

landstingen/regionerna på 75 miljoner kronor fick regionen 2,2 miljoner kronor.  

 

Finansnettot sämre än budget 

Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 180 miljoner 

kronor, vilket är 8 miljoner kronor bättre än budget. På helår beräknas finansnettot uppgå till 

192 miljoner kronor. Det är 54 miljoner kronor lägre än budget, där 70 miljoner kronor avser 

högre kostnader för realisationsförluster och nedskrivningar och 16 miljoner kronor avser 

högre intäkter för realisationsvinster, ränteintäkter, utdelningar och återlikvider. Det största 

skälet till budgetavvikelse består i risk för nedskrivning av obligationer med längre löptid.  

Utöver det redovisade finansnettot finns per 2018-08-31 orealiserade värdeökningar i 

aktieportföljen på 725 miljoner kronor. 

Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för 

åtta månader till 5,7 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,5 procent. 

Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med 

andra tertialet en kostnad på 153 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 229 

miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor lägre kostnad än i aprilprognosen och motsvarar 11 

miljoner kronor lägre kostnad än budget. 

 

Egenfinansiering av investeringar 

Årets prognostiserade resultat på 230 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 377 

miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 607 miljoner kronor. 

Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 807 miljoner kronor innebär det att resultatet är 

200 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel. 

Egenfinansieringsgraden beräknas bli 75 procent. I normalfallet och över tid är målet 

egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte 

egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg budgetresultatet exklusive avskrivningar 

med 281 miljoner kronor, vilket motsvarar 69 procent. Totalt för åren 2015-2018 beräknas 

investeringar ha finansierats med egna medel med 240 miljoner kronors marginal. 

Bruttoinvesteringarna på 845 miljoner kronor är 65 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av 

de beräknade investeringarna utgörs 6 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av 

programvaror, 660 miljoner kronor av byggnader samt 179 miljoner kronor av övriga 

materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier och bilar.  Utöver 

bruttoinvesteringarna så har försäljning av anläggningstillgångar skett, främst en fastighet, 

med 36 miljoner kronor samt en återbetalning på 2 miljoner kronor av föregående års 

bussdepåinvestering. 

Under årets två första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 455 miljoner kronor.  
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Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar  

Byggprojekt 
Utbetalning 2018,  

miljoner kronor 

Hus D1 Ryhov 277 

Hus 37 Eksjö 190 

Op-IVA Värnamo 52 

Komponentbyten 46 

Råslätt VC 10 

Onkolog etapp 2 24 

MR-kamera Värnamo 13 

 

 

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet  

Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 230 miljoner kronor. 

Det innebär att soliditeten som blev positiv för första gången någonsin 2016 kommer vara 

positiv även 2018 och ligga på 5,6 procent.  

Tabell: Nyckeltal 

 Prognos 

2018 

Bokslut 

2017 

Soliditet % +5,6 +3,8 

Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) 3,2 3,2 

Balanskravsutredning 

Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då 

delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas 

detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. 

Det prognosticerade balanskravsresultatet enligt blandmodellen beräknas bli +83 miljoner 

kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år 

finns inget underskott att återställa. 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och eventuell 

så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas finansiella 

kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget. För 2018 har 

detta medfört en minskad avsättning med 28 miljoner kronor och ackumulerat en ökad 

avsättning med 79 miljoner kronor jämfört med om genomsnittsmodell inte hade använts. 

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2017. 

 



Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Prognos Bokslut

per 2018-08-31 2018 2017

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 57,5 56,1 70,6

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 3 372,7 3 617,6 3 135,7

   2. Maskiner och inventarier 12xx 757,5 776,9 784,0

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 170,4 170,3 172,9

Summa Anläggningstillgångar 4 358,0 4 620,8 4 163,2

B. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 50,2 48,4 48,6

II. Fordringar 15xx-17xx 797,6 757,9 739,6

III. Kortfristiga placeringar 18xx 5 876,1 5 852,6 5 831,3

IV. Kassa och bank 19xx 477,5 515,9 527,2

Summa Omsättningstillgångar 7 201,4 7 174,9 7 146,7

Summa Tillgångar 11 559,4 11 795,7 11 309,9

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Landstingskapital 429,0 429,0 63,3

III. Årets resultat 3xxx-8xxx 340,3 230,0 365,7

Summa Eget kapital 769,2 659,0 429,0

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 8 728,7 8 792,2 8 565,9

II. Övriga avsättningar 223x 16,1 16,1 16,1

Summa Avsättningar 8 744,8 8 808,3 8 582,0

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 71,5 70,4 74,2

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 1 973,8 2 258,0 2 224,8

Summa Skulder 2 045,3 2 328,4 2 299,0

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 11 559,4 11 795,7 11 309,9

Ansvarsförbindelse:

Pensionsåtagande inklusive löneskatt 0,0 0,0

Pensionsåtagandeförändring 0,0 0,0

Borgensåtagande (motorvagnar m.m.) 71,9 71,9



Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall

Resultaträkning 2018T2 2018 budget 2017T2 2017

Verksamhetens intäkter 1 637,7 2 474,0 1 442,1 2 235,9

Verksamhetens kostnader -8 194,3 -12 511,7 -7 685,9 -11 854,1

Avskrivningar -249,0 -376,7 -259,6 -398,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -6 805,5 -10 414,5 60,4 -6 503,4 -10 016,3

Skatteintäkter 5 604,3 8 406,5 -49,5 5 412,9 8 153,7

Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 514,9 2 275,6 47,7 1 452,7 2 175,1

Res före finansnetto (Verksamhetens resultat) 313,7 267,6 58,6 362,2 312,5

Finansiella intäkter tillgångar 205,4 270,0 16,0 202,4 272,6

Finansiella kostnader tillgångar -25,9 -78,3 -70,3 -34,4 -55,0

Finansiella kostnader skulder (värdesäkring pensioner) -152,9 -229,3 10,7 -125,1 -164,5

RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 340,3 230,0 15,0 405,0 365,7

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 340,3 230,0 15,0 405,0 365,7

Tertialutfall Prognosutfall Tertialutfall Utfall

Finansiella nyckeltal 2018T2 2018 2017T2 2017

Likviditet 3,65 3,18 3,88 3,21
Soliditet  fullfondering 6,7% 5,6% 4,3% 3,8%
Soliditet blandmodell 46,4% 47,2%
Nettokostnad/skatt o bidrag 95,6% 97,5% 94,7% 97,0%
Resultat före extraord./skatter o statsbidrag 4,8% 2,2% 5,9% 3,5%
Nettkostnadsökning mot föregående år 4,6% 4,0% 4,0%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 5,1% 4,1% 4,7%
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 3,7% 3,4% 4,9%
Egenfinansieringsgrad investeringar 75,2% 91,3%
Rörelsekapital 5 228 mkr 4 917 mkr 5 127 mkr 4 922 mkr

Definitioner:

Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder



DRIFTREDOVISNING (mnkr) Utfall Prognos Budget Avvikelse Bokslut Nettokostnads-

T2 2018 2018 2018 mot budget 2017 förändring

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

05 Utbildning 30,0 45,7 47,6 1,9 45,1 1%

06 Kultur 98,7 149,7 149,8 0,1 154,3 -3%

08 Allmän regional utveckling 23,8 42,2 50,2 8,0 45,1 -7%

91 Politisk verksamhet 0,9 1,4 1,3 -0,1 1,3 10%

Summa 153,4 238,9 248,9 10,0 245,7 -3%

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (NFS)

00 Primärvård 1 187,9 1 816,9 1 827,7 10,7 1 798,2 1%

01 Specialiserad somatisk vård 3 798,5 5 745,9 5 562,5 -183,3 5 405,9 6%

02 Specialiserad psykiatrisk vård 559,6 848,3 829,3 -18,9 811,2 5%

03 Tandvård 170,1 264,9 262,6 -2,4 243,9 9%

04 Övrig hälso- och sjukvård 260,6 413,8 424,5 10,6 399,8 4%

91 Politisk verksamhet 0,6 0,9 0,9 0,0 0,8 10%

94 Medicinsk service 14,9 28,7 21,1 -7,6 24,5 17%

Summa 5 992,2 9 119,4 8 928,5 -190,9 8 684,4 5%

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

04 Övrig hälso- och sjukvård 43,8 67,2 69,2 2,0 69,7 -4%

07 Trafik och infrastruktur 536,3 800,1 799,5 -0,6 788,3 1%

91 Politisk verksamhet 0,8 1,1 1,3 0,2 1,0 7%

Summa 580,8 868,4 870,1 1,7 859,0 1%

Regionstyrelsen (RS)

00 Primärvård 14,8 21,6 24,2 2,6 22,3 -3%

04 Övrig hälso- och sjukvård 107,2 176,4 174,1 -2,3 171,8 3%

08 Allmän regional utveckling 1,9 3,7 4,0 0,3 2,1 77%

91 Politisk verksamhet 26,0 40,2 38,5 -1,7 36,9 9%

96 Allmän service 144,1 269,4 321,9 52,5 234,4 15%

98 Fastighetsförvaltning -58,1 -92,4 -88,5 3,9 -55,6 66%

Summa 236,0 418,8 474,2 55,4 411,9 2%

Regionstyrelsen övergripande (RSÖ)

Internränta -45,9 -69,8 -73,4 -3,6 -64,7 8%

Pensioner mm 18,2 27,2 52,6 25,4 -31,9 -185%

Inkassoåterbäring mm -0,8 1,2 0,0 -1,2 -0,8 -245%

Avskrivningsbudget mm 0,0 0,0 58,9 58,9 0,0

Statsbidrag hälso- och sjukvård -137,5 -204,7 -102,3 102,4 -102,1 100%

Summa -166,0 -246,1 -64,3 181,9 -199,5 23%

RF och övrigt utanför nämnder

Patientnämnden (Politisk verksamhet) 0,6 1,0 1,9 0,9 1,1 -12%

Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet) 0,1 0,2 0,2 -0,1 0,2 2%

Regionfullmäktige och revision 8,3 13,8 15,4 1,6 13,5 3%

Summa 9,1 15,1 17,5 2,4 14,9 1%

Verksamhetens nettokostnad 6 805,5 10 414,5 10 474,9 60,4 10 016,3 4,0%



MISSIV 1(2)

2018-10-16 RJL 2018/222

Regionfullmäktige

Förslag till Budget och verksamhetsplan 
2019 med flerårsplan 2020-2021

Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 överlämnar Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021 
med bilagor till Regionfullmäktige.

Regionfullmäktige
 fastställer skattesatsen för 2019 till 11:76.
 godkänner föreliggande Budget och verksamhetsplan 2019 med 

flerårsplan 2020-2021.

Sammanfattning
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021 och  
bilagor överlämnas. 

Information i ärendet
Regionstyrelsen fastställde 2018-03-06 och 2018-03-27 direktiv för arbete med 
budget med verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021. 
I del 1 presenterades tidplan för vårens budgetprocess samt hur nämndernas 
budgetförslag ska utformas. 
Del 2 omfattade finansiella förutsättningar med ekonomiska ramar för 2019, 
förutsättningar för planering av investeringar, kompletteringar kring nämndernas 
utformning av budgetförslag, resultat av dialog mellan budgetberedning och 
nämndernas presidier samt tidplan för höstens arbete.

Nämnderna överlämnade sina förslag i juni. 

Budgetförslaget består av följande delar
 Inledning
 För ett bra liv i ett attraktivt län
 Planeringsförutsättningar och regiongemensamma inriktningar
 Regional utveckling
 Folkhälsa och sjukvård inklusive tandvård
 Medarbetare



MISSIV 2(2)

- RJL 2018/222

 Stöd och service
 Finansiella rapporter
 Regionfullmäktiges direktiv till styrelse och nämnder avseende budget 

2019

Bilagor:
 Befolkningsbeskrivning och hälsotal
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Inledning 

 

En budget som tar ansvar för morgondagens välfärd 

 

 

 

År 2030 är Jönköpings län Sveriges fjärde 

tillväxtregion och platsen där människor vill 

utveckas, arbeta och starta företag. Vi har Sveriges 

bästa hälso- och sjukvård och är bästa platsen att 

växa upp, åldras och bli gammal på. 

Hållbarhetsperspektivet är grunden för det regionala 

tillväxtarbetet med en ekonomi i balans. Region 

Jönköpings län är Sveriges mest attraktiva 

offentliga arbetsgivare. Detta är vårt mål! 

 

För att klara det tuffa arbete och de utmaningar 

regionen står inför behövs såväl genomarbetade 

planer som ekonomiska muskler. Utmaningar 

väntar med en ökande och åldrande befolkning där 

färre skall försörja allt fler samtidigt som det finns 

stora investeringsbehov och större förväntningar på 

vad välfärden skall leverera. Invånarna ska kunna 

känna sig trygga med framtidens välfärd och 

kostnader ska inte skjutas över på kommande 

generationer. Vi tar ansvar för såväl verksamheten, 

länets utveckling som ekonomin. Det är vårt 

uppdrag. 

 

Hälso- och sjukvårdens skifte från sluten till öppen 

vård, från sjukhus till nära vård och från vård till 

hälsofrämjande insatser pågår tillsammans med 

civilsamhället och invånarna själva. För att ge 

medborgarna en sammanhållen vård förutsätts en 

god samverkan mellan kommuner och region. 

Under 2019 slutförs arbetet med Framtidsplan för 

hälso- och sjukvård i Jönköpings län. Denna plan 

inkluderar alla hälso- och sjukvårdens delar 

inklusive investeringar och kompetensförsörjning. 

Vårt mål är att den nära vården år 2030 utgör 30 % 

av hälso- och sjukvårdens kostnader.  

 

När kompetenta och motiverade personer väljer att 

arbeta i Region Jönköpings län kan vi tillsammans 

erbjuda hälso- och sjukvård och andra tjänster med 

hög kvalité. Det är helt avgörande att Region 

Jönköpings län uppfattas som Sveriges mest 

attraktiva offentliga arbetsgivare för att kunna 

rekrytera rätt kompetens i byggandet av 

morgondagens välfärd. I arbetet med ständiga 

förbättringar och klok resursanvändning krävs en 

öppenhet för nya arbetssätt och att verksamheter 

ständigt kan kompetensutvecklas.  

 

En anställning i Region Jönköpings län ska vara ett 

löfte om en spännande yrkeskarriär med möjlighet 

till personlig och yrkesmässig utveckling. 

Medarbetare ska ges möjlighet att känna förtroende 

och stolthet för den verksamhet man arbetar i, 

genom en nära dialog om verksamhetens 

utveckling. 

 

I Region Jönköpings län förenas hälso- och 

sjukvård med tillväxtinsatser, rikt kulturliv, 

utvecklingskraft och entreprenörskap med målet att 

skapa en attraktiv plats att leva och verka på.  

 

För att kunna komma i närheten av målbilden om 

att Jönköpings län ska vara Sveriges fjärde 

tillväxtregion behöver vi växla upp det arbetet. 

Jönköpings län är känt för hög sysselsättning, 

företagande och entreprenörskap. En betydande del 

av de arbetssökande matchar dock inte 

arbetsgivarnas behov. En viktig faktor för att möta 

detta är att höja utbildningsnivån. Här ska Region 

Jönköpings län vara en aktiv part i samordningen av 

olika insatser. Kompetensförsörjning är en 

nyckelfråga för hela länet. Regions Jönköpings län 

ska vara pådrivande gentemot mot nationella 

beslutsfattare och myndigheter för fler 

utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och 

Jönköping University. Jönköpings län måste få ta 

del av en större andel av forskningsanslagen.  

Infrastrukturen lägger grunden för den regionala 

utvecklingen. Människors möjlighet att pendla till 

och från jobb, resa till och från vårt län och ta sig 

mellan de olika delarna av länet är en nyckelfaktor 

för attraktivitet.  

 

Med budget 2019 tar vi ansvar för en trygg färdplan 

mot morgondagens välfärd. 

 

 

 

Malin Wengholm (M)                Mia Frisk (Kd)               Rune Backlund (C)                         Jimmy Ekström (L)  
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För ett bra liv i en attraktiv region 

 
Budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region. 
Visionen förverkligas genom engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, 
folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god 
infrastruktur och kompetensförsörjning. Befolkningsutvecklingen fram till 2035, med större andel barn 
och äldre, ställer krav på förnyade arbetssätt som kan underlättas av digitalisering och ny teknik. För 
att uppnå en hållbar utveckling ställs på samma sätt krav på bland annat kollektivtrafiken men också 
på nya arbetssätt för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Genom en väl fungerande 
verksamhet blir Region Jönköpings län attraktiv och utvecklas vidare. Inom hela Region Jönköpings 
län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med 
utgångspunkt i invånarnas behov. Samverkan med länets kommuner är av största vikt inom både 
hälso- och sjukvård och regional utveckling.  
 

 
 

 
 
 

  
 

 

Region Jönköpings län arbetar med frågor som är 

avgörande för människors liv och hälsa och för 

länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka. 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en 

viktig utgångspunkt i länet där samarbete och 

samverkan är nyckelbegrepp. Det handlar bland 

annat om att samordna utvecklingsinsatser inom 

områden som transportinfrastruktur, näringsliv, 

arbetsmarknad och utbildning. Region Jönköpings 

län stödjer aktivt projekt och organisationer som 

bidrar till länets tillväxt. Revidering av RUS pågår 

under 2018, och ett stort antal aktörer i länet deltar i 

arbetet. 

 

Region Jönköpings län arbetar för bättre hälsa och 

säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs 

insatser inom områden som ligger utanför regionens 

direkta verksamhet. De satsningarna görs i 

samverkan med länets kommuner, statliga 

myndigheter, organisationer och civilsamhället. 

Invånarna erbjuds en hälso- och sjukvård med bästa 

möjliga värde och kvalitet och med samma 

förutsättningar i hela länet. Hälsofrämjande insatser 

ska genomsyra hälso- och sjukvården och vara en 

självklar del i all vård och behandling. 

 

Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård 

styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, 

behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad 

efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det 

leder till större behov av resurser, även i de fall 

kostnaden för själva behandlingen minskar. 

 

Allt fler människor blir allt äldre, vilket kan öka 

kostnaderna för vård och omsorg. Samtidigt kan 

digitalisering, förebyggande åtgärder och 

minskning av vårdskador förbättra hälsan, minska 

behov av vård och därmed frigöra resurser. Därför 

finns det starka skäl att arbeta för ett effektivare 

omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och 

Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god 
livsmiljö, kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola och 

fritidsaktiviteter 

Där människor finns behövs bland annat hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik, utbildning och kultur. Företagen behöver välutbildade 

medarbetare och en bra infrastruktur. 
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metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är 

att vården ges i partnerskap med patienten och 

närstående.  

 

Samverkan fortsätter utvecklas i såväl 

sjukvårdsregionen med Östergötland och Kalmar 

som i Regionsamverkan Syd med regionerna 

Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg samt 

Landstinget i Kalmar län.  

Budget med verksamhetsplan och 
flerårsplan 
Budget 2019 och flerårsplan för åren 2020–2021 

har inriktningen att förverkliga visionen För ett bra 

liv i en attraktiv region. Visionen förverkligas 

genom engagemang i att tillgodose invånarnas 

behov av hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, 

utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och 

näringslivets behov av god infrastruktur och 

kompetensförsörjning. Genom samverkan med 

olika aktörer i länet och en väl fungerande 

verksamhet blir Region Jönköpings län attraktiv 

och utvecklas vidare. En djup förankring i 

befolkningen skapas genom att verksamheten leds 

av folkvalda politiker. Inom hela Region 

Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande 

verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och 

förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov och 

delaktighet. 

Övergripande ledningssystem 
Budget med verksamhetsplan och flerårsplan är 

Region Jönköpings läns viktigaste styrdokument. 

Den regionala utvecklingsstrategin med 

handlingsplaner konkretiserar arbetet med att skapa 

attraktivitet och tillväxt tillsammans med andra 

aktörer. Arbetet leds och följs upp med 

inriktningsmål och tillhörande mätetal. 

 

Utgångspunkten för styrningen av verksamheten är 

att genom god hushållning förverkliga visionen. 

Det innebär att verksamheten bedrivs 

ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en 

finansiering som långsiktigt garanterar 

verksamheten. Genom god hushållning med 

offentliga medel skapas värde för länets invånare. 

 

Vision, värderingar och Målbild 2030, är grunden 

för arbetet med att formulera mål, 

framgångsfaktorer och mätetal, samt 

handlingsplaner för förbättring och utveckling inom 

regionens olika verksamhetsområden. Målen ska 

vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå 

där de ska genomföras. 

 

Budgeten för 2019 och flerårsplanen för 2020–2021 

redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard 

(BSC), se figur 2, sidan 9. Modellen fokuserar på 

det som är strategiskt viktigt och innebär att 

verksamheten beskrivs, planeras och följs ur fem 

perspektiv: medborgare och kund, process och 

produktion, lärande och förnyelse, medarbetare 

samt ekonomi. Bilden Region Jönköpings län som 

system (figur 8, sidan 22) visar att viktiga delar i 

ledning, samordning och utveckling förutom beslut 

och ledning är invånarinflytande, 

omvärldsbevakning, systematiskt förbättringsarbete 

och resultatuppföljning. 

Målbild 2030 
Målbild 2030 har formulerats inom sju områden 

som är viktiga för att Region Jönköpings län ska ge 

förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region.  

Denna målbild är utgångspunkt för budget och 

verksamhetsplan, regional utvecklingsstrategi, 

program för hållbar utveckling och andra program 

och handlingsplaner inom regionens egen 

verksamhet och för andra program och planer som 

regionen är med och tar fram. 

 

Dessa områden ligger också till grund för 

strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal 

och mål inom verksamheternas olika perspektiv 

liksom indikatorer för det gemensamma arbetet i 

länet. Målen för systemmätetalen sätts vanligen 

högt för att stimulera till förnyelse och förbättring 

av arbetssätt. Måluppfyllelsen följs noga, avvikelser 

analyseras och vid behov görs handlingsplaner. 

Omvärldsjämförelser görs för resultat avseende 

verksamhet och ekonomi. Utveckling i länet följs 

genom indikatorer. Verksamhetens effektivitet 

värderas utifrån hur väl strategiska mål och 

systemmätetal nås, det vill säga det värde som 

skapas för medborgarna i förhållande till insatta 

resurser. Jämförelser görs också av hur resultaten 

står sig i förhållande till andra. 

Bra folkhälsa 
Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt 

sammanhang. De känner att de har möjlighet att 

påverka sina liv och skattar hälsa och livskvalitet  

högt. 

 

Länet är känt som bästa platsen att växa upp och 

åldras på. Region Jönköpings län arbetar 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom 

regional utveckling och hälso- och sjukvård. 

Tillsammans med invånarna och andra aktörer som 

kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, 

länsstyrelse och högskola bedriver vi ett aktivt 

folkhälsoarbete. 

God vård 
Region Jönköpings län erbjuder en hälso- och 

sjukvård och tandvård som är bland de bästa i 

landet både vad gäller medicinska/kliniska resultat 

och i utveckling av arbetssätt och vårdformer. 

 

Bra stöd ges till egenvård. 
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Vården ges med god tillgänglighet, ett gott 

bemötande och med rätt kompetens. Den är säker, 

jämlik och personcentrerad.  

 

Genom samskapande med patienter, närstående och 

invånare ges rätt behandling på rätt vårdnivå 

samtidigt som ständig förbättring sker. 

Regional utveckling 
Region Jönköpings län är landets fjärde största 

tillväxtregion. God hållbar tillväxt genom bra miljö, 

goda möjligheter till arbete, kollektivtrafik, 

utbildning och utveckling gör oss till en attraktiv 

region. 

 

Näringslivet har goda förutsättningar, 

infrastrukturen är utbyggd och kulturlivet är rikt. 

Medarbetare 
Region Jönköpings län är en av landets mest 

attraktiva arbetsgivare. Våra medarbetare har 

viktiga arbeten i välfärden, med meningsfulla och 

utvecklande arbetsuppgifter i en hälsofrämjande 

arbetsmiljö. 

 

Samverkan och engagemang i ständiga 

förbättringar, innovation, utveckling och forskning 

är kännetecken för våra chefer och medarbetare. 

Kostnadseffektivitet 
Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde 

vi, med lägsta möjliga resursinsats, ska skapa för 

invånarna. Det innebär att vi vid val mellan olika 

verksamheter eller åtgärder eftersträvar en rimlig 

relation mellan effekt och kostnader. Detta i 

enlighet med riksdagens beslut om en 

kostnadseffektivitetsprincip och de riktlinjer för 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården som 

riksdagen har beslutat. 

Systemsyn och förbättring/förnyelse 
I en allt mer komplex verksamhet är hållbar 

utveckling och en gemensam systemförståelse 

viktiga utgångspunkter i vår verksamhetsutveckling 

för att uppnå bästa möjliga resultat. 

 

För att utveckla vår verksamhet involverar och lär 

vi av dem vi är till för. 

 

Arbetet med innovationer, förbättring och förnyelse 

av processer och arbetssätt stimuleras för en 

effektiv och uthållig verksamhet.  

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering 
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar 

utveckling inom områdena social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet. Förverkligandet av länets 

klimat- och energistrategi är en viktig del i 

hållbarhetsarbetet.  

 

För att trygga verksamhetens finansiering på lång 

sikt ska vi ha ett ekonomiskt resultat som innebär 

att nödvändiga investeringar finansieras med egna 

medel. 
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Planeringsförutsättningar och 
regiongemensamma inriktningar  

 
Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv region ska 
förverkligas. Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och 
hälsa, men också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden 
mellan dessa områden är starka.  
 

Perspektiv: Medborgare och kund 
 

Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och 
mångfald 
Utgångspunkterna för Region Jönköpings läns 

verksamhet är visionen För ett bra liv i en attraktiv 

region samt individens behov, vilja och möjlighet 

att ta ansvar för sin egen hälsa. Region Jönköpings 

län arbetar med mänskliga rättigheter och 

diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och 

jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas likvärdig vård 

och medborgarservice och omotiverade skillnader 

ska utjämnas. Alla verksamheter följer upp data 

med könsuppdelad statistik som analyseras och vid 

eventuella omotiverade skillnader vidtas åtgärder. 

Systemmätetalen för 2019 kommer, i de fall de är 

individbaserade, att redovisas könsuppdelade. I 

Program för hållbar utveckling 2017–2020 finns 

mål för mångfald och likabehandling som en del i 

social hållbarhet och sedan tidigare finns en 

handlingsplan för funktionshinderpolitiken. Under 

2019 kommer arbetet med Mänskliga rättigheter 

och FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030 att 

intensifieras. Se bild FN:s hållbarhetsmål. 

 

 
Barnkonventionen 
Kunskap om barn och ungas rättigheter ska hållas 

levande och utvecklas inom alla delar i Region 

Jönköpings län. Vi har ansvar för att skapa bra 

förutsättningar för våra barn och unga så att de får 

ett framtida bra liv, och vi har också ansvar för att 

lyssna på dem och ge dem ett bra liv här och nu när 

de är barn och unga. Vårt län ska vara den bästa 

platsen att växa upp på. Därför arbetar Region 

Jönköpings län efter FN:s barnkonvention. Det 

övergripande målet för vårt barnrättsarbete är att 

barns och ungas mänskliga rättigheter ska beaktas. 

De ska bemötas med respekt, ges möjlighet till 

utveckling och trygghet samt delaktighet och 

inflytande. Förutsättningen är att kunskapen om 

barnets rättigheter hålls levande och utvecklas inom 

alla delar i vår verksamhet. Handlingsplanen har 

speciellt fokus på: 

 utbildning och fortbildning för personal 

 barnrättsombud i varje enskild verksamhet 

 barn och ungas delaktighet 

 barn som anhöriga. 

 

Genom ett årligt Barnbokslut ges alla verksamheter  

möjlighet att på ett övergripande sätt redovisa 

barnrättsarbetet inom den egna verksamheten. 

Syftet är att barnsäkra Region Jönköpings län. 

Befolkningsbeskrivning 
Region Jönköpings län sammanfaller geografiskt 

med länsindelningen som omfattar 13 kommuner. 

Den 31 december 2017 hade länet 357 237 invånare 

– en ökning med 4 502 invånare jämfört med 2016. 

Under 2017 ökade befolkningen i länets samtliga 

kommuner. Under de senaste fem åren har länets 

befolkning ökat med 18 121 personer. Uppdelat på 

kommungrupper (enligt Tabell 1) så har 

befolkningen i den nordvästra länsdelen har ökat 

med 9 227 personer, den östra länsdelen med 5 732 

personer och den södra länsdelen med 3 162 

personer. 

 

Fördelningen mellan kvinnor (49,5 procent) och 

män (50,5 procent) är i stort sett lika i länets 

kommuner, förutom i Jönköping där det är samma 

fördelning. Andelen kvinnor är något lägre och 

andelen män något högre i Jönköpings län jämfört 

med riket. Den förväntade medellivslängden är 

något högre i länet än i riket, för både kvinnor och 

män.  
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Högst förväntad medellivslängd har kvinnor i 

Aneby kommun (85,5 år) och lägst medellivslängd 

har män i Eksjö och Vaggeryds kommuner (80,2 

år).  

Andelen barn under fem år och andelen 65 år och 

äldre av befolkningen är högre i länet än i riket.  

 

Av länets befolkning har 22,2 procent utländsk 

bakgrund (utrikes födda samt inrikes födda vars 

båda föräldrar är utrikes födda). Genomsnittet för 

riket är 24,1 procent. Spridningen i länet är relativt 

stor. Habo har lägst andel med utländsk bakgrund 

(9,3 procent) medan Gnosjö har högst andel (32,8 

procent). 

 

I åldersgruppen 25–64 år har 14 procent av länets 

befolkning kort utbildning, dvs. högst 

grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket 

är 12 procent. Spridningen är stor i länet – den 

nordvästra länsdelen har lägst andel med kort 

utbildning och södra länsdelen högst. 

 

Andel öppet arbetslösa och personer i program med 

aktivitetsstöd är lägre i länet (5,7 procent i aug 

2018) än i riket (7,0 procent) i åldersgruppen 16–64 

år. Tranås kommun har högst arbetslöshet och Habo 

kommun lägst. Ungdomsarbetslösheten är också 

något lägre i länet än i riket. I gruppen 18–24 år är 

siffran 7 procent i länet och 8,9 procent i riket (aug 

2018). Högst ungdomsarbetslöshet har Tranås 

kommun och lägst har Jönköpings kommun. 

Prognos över befolkningsutvecklingen 
Befolkningsprognosen för Jönköpings län innebär 

att folkmängden under prognosperioden 

2018–2030 ökar med nästan 38 000 personer, från 

357 237 år 2017 till drygt 395 000 år 2030. 

Befolkningstillväxten väntas vara som starkast 

under åren 2020-2025, med en årlig 

befolkningsökning på över 3 000 personer. Framför 

allt är det en hög inflyttning som ligger bakom 

denna ökning. Mot slutet av prognosperioden 

förväntas tillväxten ligga omkring 2 500 personer 

per år. 

Prognosen för perioden 2018–2030 innebär 

följande: 

 Folkmängden ökar med nästan 38 000 personer 

från 357 237 till drygt 395 000. 

 Antalet barn i åldrarna 0–5 år ökar med 1 630. 

 Antalet barn i grundskoleåldern 6–15 år ökar 

med 6 950. 

 Antalet ungdomar i gymnasieåldern 16–18 år 

ökar med 3 100. 

 Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar (19–

64 år) ökar med 14 400 personer. 

 Antalet yngre pensionärer (65–79 år) ökar med 

2 300. 

 De äldre pensionärerna (80 år och äldre) ökar 

med 9 500. 

 

Figur X: Arbetslöshet - andel av den 
registrerade arbetskraften 16–64 år samt 
andel av den registrerade arbetskraften 18–
24 år 
 

 
Källor: Arbetsförmedlingens årsstatistik 2008-2017 samt 
Arbetsförmedlingens månadsstatistik aug 2018. 

Befolkningens hälsa 
För att kunna planera och prioritera verksamheten i 

Regionen och i länets kommuner behövs kunskap 

om hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län mår 

generellt bra jämfört med riket. Dödstalen för både 

män och kvinnor ligger sedan 20 år tillbaka något 

lägre än i riket. Insjuknandet i ischemisk 

hjärtsjukdom (främst kärlkramp i hjärtat och 

hjärtinfarkt) minskar, medan antalet som insjuknar i 

cancer ökar (Socialstyrelsen). 

 

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt 

folkhälsopolitiskt mål med tydligare fokus på 

jämlikhet i hälsa. Det nya nationella folkhälsomålet 

är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Det 

nya målet har åtta målområden (se sidan X) Med 

utgångspunkt i det nationella folkhälsomålet och de 

åtta målområdena presenteras lokala hälsotal. 

Utgångspunkt tas även i regionens strategi 

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län. Hälsotalen utgörs av både mått på 

riskfaktorer för sjukdom och mått på hälsoutfall och 

är hämtade från Statistiska centralbyrån, 

Försäkringskassan, Skolverket, Brottsförebyggande 

rådet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, 

Regionens Folkhälsoenkät Ung samt Regionens 

statistik över övervikt och fetma bland länets barn. I 

bilaga visas diagram för länets kommuner, olika 

åldersgrupper, kön och socioekonomiska grupper 

åskådliggör hälsoläget och utvecklingen i länet. I år 

är spindeldiagram för länets kommuner 

uppdaterade för att beskriva geografiska skillnader. 

I bilagan presenteras också hälsotal uppdelat på 

kön, åldersgrupper samt socioekonomiska grupper i 

jämförelse med riket. Statistik som ligger till grund 

för alla diagram finns också i bilagan.  
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Perspektiv: Process och produktion 
 

All verksamhet ska skapa värde och Region 

Jönköpings läns mål ska nås med lägsta möjliga 

resursinsats. Vi fortsätter vårt intensiva 

förbättrings- och utvecklingsarbete genom en 

kontinuerlig utveckling av processer och arbetssätt. 

För att skapa bästa möjliga resultat, behöver det 

finnas en gemensam bild av hur systemet fungerar. 

 

Bilden Region Jönköpings län som system (figur 8, 

sidan 22) visar sambandet mellan de olika delarna i 

systemet. I mitten beskrivs de processer som direkt 

möter invånarnas behov. Processerna utgår från att 

skapa värde för invånarna. Överst finns pådrivande 

ledningsprocesser, som påverkar arbetssätt och 

prioriteringar. Nertill finns processer som behövs 

för att utveckla och stödja verksamheten. 

Gränsdragningen mellan de tre olika delarna är inte 

självklar; verksamheter kan anses höra hemma i 

olika delar av bilden. Regiongemensamma 

inriktningar för stödprocesserna beskrivs nedan. 

Processorientering 
En förutsättning för långsiktigt hållbar verksamhet 

är utveckling och förbättring av arbetssätt genom 

ständiga förbättringar. Att kunna arbeta med 

ständiga förbättringar förutsätter ett system med väl 

definierade processer och tydliga mål. Så snart en 

process är känd av medarbetarna och har ett 

visualiserat mål, finns möjligheter att göra den allt 

bättre med hjälp av ständiga förbättringar. Genom 

en tydlig systematik i form av mål, mätningar och 

upprepade PGSAcykler (planera, göra, studera, 

agera) se bild med alla medarbetare involverade 

kommer vi allt närmare målet.  

 

 
 

Ju högre takten är för genomförda dokumenterade 

förbättringar enligt modellen ovan, desto snabbare 

når vi målen och därmed visionen.  

 

Många av Region Jönköpings läns processer 

upprepas på flera håll i organisationen. För bästa 

möjliga resultat krävs att dessa processer är lika i 

sin utformning och leder till likartade resultat. Först 

då kan vi förenkla och förbättra för såväl externa 

som interna kunder som processen är till för.  

 

För att nå likartade länsövergripande processer 

behöver vi samverka över organisatoriska gränser. 

En process spänner många gånger över flera 

organisatoriska gränser och kräver därmed att alla 

involverade gemensamt gör PGSA-cyklerna. En 

förbättring som genomförts på ett ställe i 

organisationen har inte nått sin fulla potential förrän 

den också genomförts på andra ställen i 

organisationen där samma arbete utförs. Modeller 

för länsövergripande processförbättring  och 

spridning är en nödvändighet för att vi ska kunna 

hålla jämna steg med omvärlden vad gäller 

kundnöjdhet, kvalitet och resursförbrukning. 

Digitalisering 
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera 

arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara 

tjänster är avgörande för att kunna möta de 

förväntningar som såväl invånare som medarbetare 

har på effektiva, säkra och moderna arbetssätt och 

servicenivåer. 

 

Kommunikation som verktyg för 
måluppfyllelse 

Med kommunikation som strategiskt verktyg 

arbetar vi tillsammans för att förverkliga Region 

Jönköpings läns strategiska mål och visionen om ett 

bra liv i en attraktiv region. 

 

God kommunikation bygger på vår förmåga att 

förstå vad länsinvånare, medarbetare, samarbets-

partners och andra intressenter behöver och vill 

veta. Vår kommunikation ska vara målgrupps-

anpassad och tillgänglig och Region Jönköpings län 

ska uppfattas som en kommunikativ organisation. I 

dialogen med våra målgrupper ska vi hela tiden 

säkerställa att deras behov styr valet av innehåll och 

kanal. Kommunikationen ska öka invånarnas 

kunskap om Region Jönköpings län och ge 

möjlighet till insyn och delaktighet. 

 

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är 

kommunikativa; att de engagerar och involverar 

medarbetarna. Alla medarbetare har ett eget ansvar 

att söka upp och ta del av information som är 

relevant för verksamheten, men också att dela med 

sig och underlätta för andra att göra ett bra jobb. 
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Kommunikationen, såväl extern som intern, ska 

bidra till att stärka varumärket Region Jönköpings 

län. 

Risk och säkerhet 
Region Jönköpings risk- och säkerhetsarbete 

utvecklas kontinuerligt under planperioden. 

 

Region Jönköpings län arbetar systematiskt och 

riskbaserat med informationssäkerhet för att skydda 

informationen. Ett aktivt arbete med informations-

säkerhet är viktigt för förtroendet bland invånare 

och patienter. Under 2018 har både EU:s data-

skyddsförordning (GDPR) och EU:s NIS-direktiv 

tillkommit, vilket ställer nya och högre krav på 

informationssäkerheten. En robust IT-infrastruktur 

är den grund som behövs för att informationen ska 

kunna spridas på ett lättillgängligt och säkert sätt. 

Hållbar utveckling 
Region Jönköpings län har höga ambitioner för 

hållbar utveckling, och det präglar målen i vårt 

program för hållbar utveckling 2017–2020. Vi ska 

bidra till ett bra liv i en attraktiv region för dagens 

och framtidens generationer. Därför är det självklart 

för oss att våra verksamheter bidrar till att minimera 

miljöpåverkan och utjämna orättvisa livsvillkor. Vi 

vill skapa tillväxt och utveckling som är långsiktigt 

hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt – 

både för våra medarbetare i organisationen och för 

länets invånare.  

 
Agenda 2030 är framtagen av FN och innehåller 

sjutton globala mål för hållbar utveckling. De 

övergripande områdena är att avskaffa extrem 

fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i 

världen och att lösa klimatkrisen. Utmaningen för 

varje individ, varje organisation, varje samhälle och 

varje nation är att se vad var och en kan göra för att 

hjälpa till att uppfylla målen. Inom Region 

Jönköpings län har arbetet påbörjats genom att en 

arbetsgrupp har kartlagt hur olika verksamheters 

arbete passar ihop med målen i Agenda 2030. Detta 

är ett arbete som kommer att utvecklas under de 

närmaste åren och integreras i det vi redan gör. 

Program för hållbar utveckling 
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar 

utveckling som är hälsofrämjande och jämlik med 

barnens bästa i centrum. En hållbar utveckling 

innebär en utveckling som tillgodoser dagens 

behov, utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina. Arbetet med hållbar 

utveckling styrs av Program för hållbar utveckling 

2017–2020. Programmet syftar till att visa hur vi 

ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå 

vår vision För ett bra liv i en attraktiv region. 

 

Programmet har som mål att Region Jönköpings län 

till 2020 ska ha tagit betydande steg för att 

säkerställa att verksamheten bedrivs i linje med en 

hållbar utveckling. Till 2020 ska också arbetssätt ha 

utvecklats och kunskap tagits fram så att åtgärder 

vidtas för att på längre sikt uppnå en hållbar 

utveckling. 30 miljoner kronor avsätts för 2017-

2020 till investeringar för att regionens fastigheter 

ska producera 3 GWh förnybar energi. Region 

Jönköpings län bidrar också i det regionala 

utvecklingsuppdraget till att de nationella 

miljökvalitetsmålen nås samt verkar för skydd av 

ändliga resurser som åkermark och grundvatten. Vi 

arbetar aktivt för att skydda Vättern som 

dricksvattentäckt och naturområde och motsätter 

oss därmed gasborrning och gruvbrytning samt 

försvarsmaktens övningar i området. 

Program för hållbar utveckling 2017–2020 omfattar 

fyra framgångsfaktorer:  

 Vi är klimatsmarta 

 Vi använder våra resurser klokt 

 Vi är socialt hållbara 

 Vi bidrar till en sund livsmiljö. 

Utöver de mål som framgår under respektive 

framgångsfaktor finns tillhörande inriktningsmål 

samt beslutade aktiviteter i form av prioriterade 

åtgärder. De prioriterade åtgärderna revideras vid 

behov en gång per år. 

Framgångsfaktor: Vi är klimatsmarta 

Den klimatsmarta regionen innebär att våra 

verksamheter är fossilbränslefria, har negativa 

utsläpp av koldioxid och är klimatanpassade. 

 

Att vara klimatsmart innebär att vi bidrar till en 

minskad klimatpåverkan och tar vårt ansvar för att 

jorden ska nå det internationella målet med en 

temperaturökning på maximalt 1,5 grader. Men 

oavsett om målet på 1,5 grader kommer att uppnås 

eller inte, måste vi klimatanpassa vår verksamhet 

och minska vår klimatpåverkan. Det finns en tydlig 

koppling mellan ökad medeltemperatur på jorden 

och negativa sociala konsekvenser. Därför är det 

viktigt att vi arbetar med klimatfrågor även ur ett 

socialt perspektiv.  

 

Grundorsaken till klimatpåverkan är att vi tar upp 

kol, olja och naturgas från berggrunden och då 

bryter mot hållbarhetsprincipen om att inte 

systematiskt öka förekomsten av ämnen från 

berggrunden. Den klimatpåverkan som vår 

verksamhet ger upphov till kommer från många 

olika håll. Vi har stor klimatpåverkan från till 

exempel arbetspendling, vår energianvändning, 

kollektivtrafiken och tjänsteresor. Utöver dessa har 

vi påverkan från vår materialanvändning av till 

exempel engångsmaterial, livsmedel, jordbruk och 

varutransporter.  
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Klimatanpassning innebär till exempel att 

sjukvårdens kunskap om värmeslag och nya 

sjukdomar behöver öka, att vi klarar problem med 

dricksvattenförsörjningen och att våra 

sjukhusområden och övriga områden kan hantera 

mycket häftiga så kallade hundraårsregn som 

bedöms öka. 

Mål år 2020 

1. Förnyelsebara energislag av den totala 

energianvändningen i Region Jönköpings läns 

verksamheter ska öka under programperioden. 

2. Energieffektiviteten ska öka i vår verksamhet. 

Klimatpåverkan från våra egna transporter ska 

minska. 

Framgångsfaktor: Vi använder våra resurser 

klokt 

Klok resursanvändning innebär att våra 

verksamheters utveckling inte tar resurser från 

kommande generationer utan istället verkar för 

cirkulär ekonomi när det gäller varor och tjänster. 

Kretsloppen ska vara resurseffektiva och fria från 

farliga ämnen. 

 

Klokt resurstänkande handlar om att använda 

resurser på ett effektivt och hållbart sätt. Med 

resurser menas både ekonomiska resurser såväl som 

naturens resurser. Vissa resurser är förnyelsebara 

medan andra inte är det. Om vi ska använda icke 

förnyelsebara resurser ska dessa hanteras i slutna 

kretslopp så att kommande generationer också kan 

använda dem. Här finns två av 

hållbarhetsprinciperna med att inte systematiskt 

tillföra ämnen från samhällets produktion eller 

systematisk undanträngning av naturen med fysiska 

metoder. Resursanvändningen ska inte bryta mot 

dessa villkor. Resursanvändningen ska ske på ett 

effektivt sätt och är en viktig fråga för våra 

verksamheter. Väl använda resurser inom vår 

verksamhet ger en minskad miljöpåverkan, god 

ekonomi och ökad nytta för våra uppdragsgivare. 

Mål 2020 

1. Vi ska ha utvecklat långsiktigheten i våra beslut 

samt ha fokuserat på livscykelkostnaden vid 

investeringar och upphandlingar. 

2. Vår material- och livsmedelsförsörjning ska 

bidra till ett hållbart samhälle. 

3. Det gemensamma ledningssystemet, som 

omfattar alla verksamheter i organisationen, ska 

främja ett totalt hållbarhetsperspektiv vid 

styrning av verksamheten. 

Framgångsfaktor: Vi är socialt hållbara 

Som en socialt hållbar organisation agerar och 

samverkar vi med vår omvärld på ett sådant sätt att 

vi har en positiv påverkan på människor, både i vår 

närhet och på andra håll i världen. 

Social hållbarhet är en av de fyra 

hållbarhetsprinciperna och handlar om mångfald 

och tillit i samhället och alla människors möjlighet 

till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och 

mening. Det omfattar mänskliga rättigheter, 

likabehandling, tillgång till sjukvård, skäliga 

arbetsvillkor, möjlighet att engagera sig i samhället, 

möjlighet till kompetensutveckling och en mening 

med att finnas. Vår utgångspunkt är att människor 

med olika bakgrund, färdigheter och 

livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap 

och nya insikter.  

 

Region Jönköpings län arbetar efter FN:s 

barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning.  

 

Vi som region har en direkt påverkan på invånarnas 

möjlighet till hälsa genom vårt ansvar för folkhälsa 

och sjukvård, regional utveckling genom arbetet 

med den regionala utvecklingsstrategin (RUS), 

kompetensutveckling genom våra folkhögskolor 

och naturbruksgymnasier, existentiella frågor 

genom vår kulturverksamhet och genom skäliga 

arbetsvillkor hos de som tillverkar de varor och 

tjänster vi köper in. Allt detta utifrån att människors 

lika rättigheter och värde erkänns och respekteras.  

 

Som organisation har vi flera grundläggande 

värderingar som leder till en hållbar organisation 

och hållbar utveckling. Kundorientering medför att 

vi ska skapa värde för de som vi finns till för – våra 

kunder. För att göra detta behöver vi ett engagerat 

ledarskap, allas delaktighet och mångfald. Här 

framstår även samverkan både internt och externt 

som avgörande för att nå framgång i detta arbete. 

För att vara långsiktigt framgångsrik i detta arbete 

har vi som arbetsgivare en viktig roll i att skapa de 

rätta förutsättningarna för både dem vi är till för, 

våra medarbetare och samverkanspartner. 

Mål 2020 

1. Vi ska arbeta för tillit och förtroende hos 

invånare, samarbetspartners och inom 

organisationen. Det innebär till exempel att vi 

arbetar med vision, värderingar, mål, policyer 

och riktlinjer, att det finns en ”vi-känsla” i 

organisationen och goda och stödjande 

relationer med samarbetspartners och mellan 

olika enheter och nivåer. 

2. Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen ska 

präglas av mångfald.  

3. Likabehandling; verksamheten och 

arbetsplatsen ska präglas av likabehandling med 

samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. 
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4. Integration; verksamheten och arbetsplatsen ska 

aktivt främja integration inom ramen för 

strategier, planer, program och dylikt. Vår 

verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, 

jämställdhet och ett normmedvetet 

förhållningssätt och bemötande. 

Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö  

En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter 

inte bidrar till negativa miljö- och hälsoeffekter. 

Verksamheterna bidrar till en frisk befolkning 

genom ett framgångsrikt arbete med folkhälsan. 

 

En sund livsmiljö är en miljö fri från ämnen som är 

negativa för vår hälsa och för de naturliga 

kretsloppen. En sund livsmiljö handlar också om 

biologisk mångfald och en miljö som bidrar till en 

god psykisk hälsa. Det innefattar alla de tre 

hållbarhetsperspektiven; sociala förhållanden, 

ekonomiska villkor och miljöhänsyn. Här finns tre 

av hållbarhetsprinciperna med att inte systematiskt 

tillföra ämnen från samhällets produktion, 

systematisk undanträngning med fysiska metoder 

och den sociala hållbarhetsprincipen utifrån hälsa. 

 

Folkhälsa och sjukvård är en stor del av vår 

verksamhet och ligger i linje med att arbeta för en 

sund livsmiljö. Det handlar om det vi kan påverka 

själva, som hur vi använder kemiska produkter, hur 

vi förskriver läkemedel, hur vi transporterar 

personer och varor samt hur vi anlägger grönytor. 

Men det handlar också om att skapa en sund 

livsmiljö där de varor tillverkas som vi använder i 

vår verksamhet, till exempel läkemedel, livsmedel, 

IT-utrustning, sjukvårdsmaterial och textilier. 

Mål 2020 

1. Vi arbetar strukturerat med att minska negativ 

påverkan från kemikalier i produkter och varor 

utifrån en tydlig kemikaliestrategi. 

2. Inriktningen är att vi i första hand ska välja 

ekologiska livsmedel som uppfyller svenska 

krav avseende djurhållning och övriga 

livsmedelskrav. I andra hand ska vi välja 

livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 

djurhållning och övriga livsmedelskrav. I tredje 

hand ska vi välja ekologiska livsmedel. 

3. Vi ska genom krav i upphandling och andra 

åtgärder erbjuda hälsosamma val i våra 

restauranger och caféer. 

4. Vi ska ha en effektiv läkemedelsanvändning. 

Kunskapen om läkemedelsanvändning i vår 

organisation ska vara god när det gäller 

hälsoeffekter, miljöpåverkan och social 

påverkan, både här i länet där läkemedel 

används och där de produceras. 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Närmare 30 års arbete med organisatoriskt lärande 

visar betydelsen av lärande och ständiga 

förbättringar i service och processer. Innovationer 

och nya arbetssätt växer fram genom att många är 

motiverade för, och engagerade i, ett ständigt 

pågående förbättringsarbete. Detta är möjligt när 

alla medarbetare och chefer ges förutsättningar att 

bidra med, och utveckla, sitt engagemang och sin 

kompetens. Grundläggande i chef- och ledarskap är 

att för bästa möjliga verksamhet utifrån behov 

skapa förutsättningar för lärande, utveckling och 

delaktighet. Därför engageras alla medarbetare i 

lärande och systematiskt förbättringsarbete inom 

sina verksamhetsnära arbetslag/mikrosystem och i 

att förnya sina arbetsprocesser och sin egen 

kompetens. Förnyelse och innovationer 

uppmärksammas särskilt. Patienters och invånares 

kompetens och synpunkter blir allt viktigare delar i 

förbättringsarbetet.  

 

Ett väl fungerande ledningssystem innebär effektiv 

ledning och styrning samt att erfarenheter från olika 

lokala förbättringsarbeten stimuleras och tas tillvara 

i hela organisationen. För att utveckla det 

övergripande ledningssystemet arbetar vi med 

kriterierna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

Lärande och innovation 
Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi baseras 

på fyra principer:  

 Lärande är nyckeln till utveckling och 

förbättring 

 Förbättring går på bredden och djupet 

 Förbättringar görs av både ledningen och 

enskilda medarbetare 

 Genom nya angreppssätt och förbättrade 

arbetsprocesser höjs värdet på Region 

Jönköpings läns tjänster. 

 

Lärande- och förnyelsearbetet skapar 

förutsättningar för att  

 behålla det som fungerar bra i nuet och 

säkradess uthållighet 

 förbättra det som kan förbättras i nuet – ständiga 

förbättringar 

 finna nya sätt att förändra nuet på – förnyelse. 

Kraftsamling 
I takt med de förändringar som sker i omvärlden 

ska Region Jönköpings län stärka och förnya 

verksamheten för attraktivitet och tillväxt och för 

att nå bättre folkhälsa och bättre vård till lägre 

kostnader.  

 

Kraftsamlingen är både ett förhållningssätt och ett 

riktat arbete inom avgränsade områden i hela 

verksamheten. Inom hälso- och sjukvård görs 

översyn av olika specialistområden för att skapa en 

jämlik vård. Arbetet leder till vissa strukturella 

ändringar som nivåstrukturering eller minskning av 

vårdplatser i de fall där vården, i bättre form, kan 

ges i öppen vård eller i det egna hemmet. 

Utgångspunkten för arbetet är folkhälsa och 

partnerskap med patienten. Arbetet har sitt fokus på 

att minska ”slöseri” och nya arbetssätt med 

bibehållen eller förbättrad kvalitet. Utveckling av 

nya arbetssätt, fokus på hälsa och egenvård liksom 

Rätt använd kompetens (RAK) och digitalisering är 

viktiga delar i planerna.  

 

Behovet av fortsatt kraftsamling i hälso- och 

sjukvården förstärks av välfärdsutmaningen, den 

demografiska utvecklingen under kommande 

decennier,  samt att kostnaderna överstiger 

budgeten. Vår nettokostnad ligger dock lägre än  

riksgenomsnittet jämfört med andra landsting och 

regioner. Utgångspunkten är att arbeta med det som 

skapar värde för invånarna inom hälso- och 

sjukvård och regional utveckling, för bättre hälsa, 

bättre vård och lägre kostnader.  
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Perspektiv: Ekonomi 
 

Utgångspunkten för styrningen är Kommunallagens 

krav på god hushållning, både ur ett 

verksamhetsperspektiv (ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt 

perspektiv (långsiktig och uthållig finansiering). 

Kostnadseffektiv verksamhet 
Verksamhetsmål inom hälso- och sjukvård och 

regional utveckling ska uppnås med lägsta möjliga 

resursinsats. För en bra styrprocess krävs att olika 

verksamhetsnivåers mål, resurstilldelning och 

resultat är tydliga, i såväl planering som 

genomförande och uppföljning. En ändamålsenlig 

och kostnadseffektiv verksamhet uppnås genom 

god måluppfyllelse där tjänsten producerats med en 

hög produktivitet (se figur xx). 

 

 

Finansiellt mål 
Region Jönköpings län har en stark och stabil 

ekonomisk grund som skapats genom ett långsiktigt 

ansvarstagande. Kostnadsutvecklingen inom 

framförallt hälso- och sjukvården och 

kollektivtrafiken kommer att ställa krav på 

finansiering och kostnadskontroll för en ekonomi i 

balans. Nya satsningar och reformer samt 

investeringar i verksamheten ska därför ske med 

långsiktig stabilitet i fokus. Varje generation bör 

bära kostnaderna för den service som den beslutar 

om och själv konsumerar. För att säkerställa en 

hälso- och sjukvård med god tillgänglighet och hög 

kvalitet krävs en fortsatt tydlig prioritering av 

välfärdens verksamheter. 

 

Det övergripande finansiella målet för god 

hushållning är att vi över tid ska finansiera 

investeringarna med egna medel. Utgångspunkten 

är att Region Jönköpings läns verksamheter inte 

kostar mer än vad som kan finansieras genom 

skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings 

läns ekonomiska resultat ska vara på en nivå där 

såväl konjunktursvängningar som framtida 

åtaganden kan klaras. Det handlar om att klara 

pensionsåtaganden gentemot personalen, 

investering och finansiering i all verksamhet som 

Region Jönköpings län ansvarar för. 

 

Det övergripande finansiella målet innebär: 

 skatteintäkter och statsbidrag/kommunal 

utjämning ska räcka till verksamhetens 

nettokostnader, investeringsutgifter samt 

eventuellt behov av att öka regionens 

pensionsmedels- eller 

rörelsekapitalförvaltningsförvaltning 

 finansiella intäkter från pensionsmedels- och 

rörelsekapitalförvaltningen ska täcka finansiella 

kostnader avseende pensionsskulden 

 det övergripande finansiella målet om 

egenfinansiering utvärderas över tidsperioden 

2015-2025. 

 

Över tid ska verksamhetens nettokostnader utgöra 

98 % av skatteintäkter och statsbidrag/kommunal 

utjämning, 0 % av finansnetto, 0 – 2 % av 

investeringsutgifter utöver avskrivningar. 

Pensionsskuld 
Den 31 december 2017 uppgick Region Jönköpings 

läns pensionsåtagande till 8,6 miljarder kronor. 

Pensionsåtagandet regleras i huvudsak genom tre 

avtal: PA-KL, KAP-KL och AKAP-KL. 

Avkastningen på de samlade finansiella 

tillgångarna på 7 miljarder kronor (marknadsvärde 

171231) täcker inte fullt ut kostnaden för att 

värdesäkra pensionsåtagandet vilket innebär en 

årlig finansiell kostnad. Kostnaden gällande den 

förmånsbestämda ålderspensionen väntas öka de 

närmaste åren för många kommuner och landsting. 

Ökningen beror främst på: 

 Riksdagens beslut om förändrat beräkningssätt 

för inkomstbasbelopp från och med 2017, vilket 

innebär att den allmänna pensionen från staten 

sjunker och kostnaderna för sektorns 

förmånsbestämda ålderspension ökar i 

motsvarande mån. 

 Löneökningar på grupper som har lön strax 

under eller över 7,5 inkomstbasbelopp (cirka 39 

000 kronor per månad) gör att flera får del av 

den förmånsbestämda pensionen. Kostnaden för 

den förmånsbaserade pensionen kommer att 

variera mellan åren under planperioden 

beroende på att inkomstbasbeloppets ökning är 

olika. 
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Finansiella förutsättningar 
Region Jönköpings läns finansiella förutsättningar 

för att tillgodose medborgarnas behov beror i 

huvudsak på: 

 befolkningsutvecklingen i länet relaterad till 

ökningen i riket  

 samhällsekonomins utveckling och dess 

påverkan på skatteunderlag 

 statens transfereringar 

 avgiftsnivåer 

 skattesats. 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
bedömning augusti 2018 av samhällsekonomin 
I augusti 2018 går svensk ekonomi fortfarande på 

högvarv och det finns en fortsatt tydlig optimism 

bland företagen. Arbetsgivarna planerar för fler 

anställda men svårigheter att få tag på personal och 

bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka. 

Sammantaget är SKL:s prognos att 

högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal 

och små förändringar i antalet arbetade timmar, 

detta är naturligt när konjunkturen kulminerar. 

Skatteunderlagstillväxten avtar när konjunkturen 

kulminerar. Kommuner och landsting har under den 

långa konjunkturuppgången, som vi nu närmar oss 

slutet på, vant sig vid en stark real 

skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den i 

genomsnitt uppgått till närmare 2 procent per år, 

nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för den 

närmast föregående konjunkturcykeln. Det har varit 

möjligt tack vare en förvånansvärt lång period av 

sysselsättningsökning. 

 

Skatteunderlaget förväntas ha ökat relativt kraftigt 

både 2017 och 2018, vilket förklaras av stark 

sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt 

gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner  

Olika komponenters bidrag till den procentuella 

förändringen av skatteunderlag illustreras i grafen 

nedan (källa: Sveriges Kommuner och Landsting) 

 

 
 

 

Åren 2019 och 2020 förutser SKL en betydligt 

svagare ökning av skatteunderlaget. Det beror på att 

arbetade timmar utvecklas betydligt mindre 

gynnsamt när konjunkturen kulminerat och rör sig 

mot konjunkturell balans. Enligt SKL:s kalkyl för 

2021 växer skatteunderlaget i linje med 

utvecklingen vid konjunkturell balans – en viss men 

liten ökning av arbetade timmar samt måttliga 

höjningar av löner och pensioner innebär en ökning 

nära det historiska genomsnittet. 

Generella statsbidrag och utjämning   
Statens bidrag till landstingssektorn består i allt 

väsentligt av bidraget för kommunalekonomisk 

utjämning och bidraget avseende 

läkemedelsförmånen. Syftet med kommunal 

utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för alla landsting och regioner att 

kunna tillhandhålla likvärdig service oberoende av 

länsinvånarnas inkomster och andra strukturella 

förhållanden. Systemet för kommunalekonomisk 

utjämning omfattar: 

 Inkomstutjämningsbidrag (staten garanterar 

medelskattekraft på 115 procent) 

 Mellankommunal kostnadsutjämning (hälso- 

och sjukvård, glesbygd, 

befolkningsförändringar, kollektivtrafik, 

strukturella löneskillnader) 

 Regleringsavgift (staten reglerar här den totala 

nivån på transferering). 

 

Sedan 2017 fördelas 10 miljarder kronor till 

kommuner och landsting, dessa kallas 

välfärdsmiljarderna. De fördelas i två delar; en 

generell del utifrån antal invånare, en 

modellberäknad del utifrån antal asylsökande och 

nyanlända. Andelen som fördelas i den 

modellberäknade delen kommer successivt att 

minska under perioden 2018–2020, till att allt 

fördelas generellt utifrån antal invånare från och 

med 2021. För Region Jönköpings län innebär det 

för båda delarna xx miljoner kronor 2019. 

Kostnadsfri tandvård för barn och unga till och med 

23 år, är utifrån finansieringsprincipen 

kompenserad i regleringsavgiften/bidraget. 

Kostnadsutjämning 
För 2019 beräknas Region Jönköpings läns bidrag 

till kostnadsutjämningen bli 340 miljoner kronor för 

gynnsam struktur. Region Jönköpings läns bidrag 

till kostnadsutjämning innebär för hälso- och 

sjukvård att våra nettokostnader utifrån strukturella 

förhållanden förväntas ligga en halv procent under 

genomsnittlig kostnad i riket (index xx procent). 

Statsbidrag för läkemedel 
Genom överenskommelser mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 

landstingen ersatts med ett särskilt statsbidrag för 

kostnaden för läkemedelsförmånerna. Sedan 2017 

finns ett treårigt avtal. Statsbidraget fördelas till 

landstingen enligt en behovsmodell som är baserad 

på befolkningsstruktur och socioekonomi. Mycket 

kostsam läkemedelsbehandling för vissa sjukdomar, 
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som är ojämnt fördelade mellan landstingen, 

finansieras solidariskt av landstingen. Statens 

ersättning till landstingen för 

läkemedelsförmånerna är ett specialdestinerat 

statsbidrag. Region Jönköpings läns bidrag för 

läkemedel beräknas för 2019 uppgå till 1 027 

miljoner kronor (tabell x, sidan xx). 

Riktade statsbidrag till hälso- och sjukvården 
Utöver generella statsbidrag förekommer ett flertal 

riktade statsbidrag/projektbidrag. De riktade 

statsbidragen inom hälso- och sjukvård är i de flesta 

fall knutna till en överenskommelse som tecknas 

mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). I överenskommelsen regleras 

vilka insatser landsting och regioner ska göra för att 

erhålla bidragen samt hur insatserna ska 

återredovisas.  

 

De riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvård 

som kom 2018 fortsätter under 2019. Nya 

överenskommelser kommer att tecknas mellan 

staten och SKL där inriktningen för arbetet under 

2019 kommer att preciseras. En bedömning av vilka 

medel som Region Jönköpings län kan räkna med 

har gjorts.  

 

Utgångspunkten i planeringen för Region 

Jönköpings län är att det arbete som påbörjats under 

2018 i allt väsentligt måste fortsätta under 2019 

vilket innebär att den för fördelning av medel som 

beslutats för 2018 ligger fast även 2019, de nya 

överenskommelserna kan dock innebära att vissa 

justeringar kan behöva göras. 98 miljoner kronor 

har fördelats som permanenta förstärkningar.  

 

De medel som i tabellen nedan inte har någon 

fördelning för 2019 hanteras av presidiet för 

nämnden folkhälsa och sjukvård respektive 

regionstyrelsens arbetsutskott som har att bedöma 

om de ska betraktas som finansiering av redan 

pågående arbete eller fördelas för nya insatser.  

 

I tabellen nedan redovisas hur de statsbidrag som 

beräknas för 2019 fördelas (tabell x, sidan xx) 

 

Övriga riktade statsbidrag som funnits med tidigare 

år och till viss del ingått i finansieringen av 

verksamheten är i nuläget mycket osäkra om de 

fortsätter 2019. Dessa är jämlik cancervård, 

professionsmiljarden samt kvalitetssäker och 

effektiv sjukskrivningsprocess.   

 

Tabellrubrik 

miljoner kronor Utfall 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Inkomstutjämning 1 648 1 683 1 719 1 779 1 849 

Kostnadsutjämning -292 -325 -340 -347 -360 

Regleringsavgift/bidrag 
1)
 -140 -108 -58 -22 -38 

Läkemedelsbidrag 898 952 1 027 1 089 1 154 

Välfärdsmiljard flyktingvariabler resp 
inv. 

61 70 44 26 0 

Summa 2 175 2 272 2 392 2 525 2 605 

1)
 Avser generellt statligt stöd och reglerar ändringar i skattelagstiftning, tillämpning av finansieringsprincip med mera 

 

Tabellrubrik 

Överenskommelse mellan SKL och 
staten/ fördelat 2018 till: 

Fördelning 
2018 

Preliminär 
fördelning  
2019 

Kommentar 

Patientmiljard 55,7 34,6  

- vårdval primärvård 15,0 15,0 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten 

- specialiserad vård/verksamhetsområden 9,0 9,0 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten 

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 5,2 5,2 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten 

- ej fördelat, tillfällig förstärkning sommaren 
2018 

21,4 0  

- ej fördelat 2018  5,2 5,4 Finansiering tillsvidare, hanteras av FS nämndens 
presidium 

Barnhälsovård med mera 5,2 4,9  

- primärvård/verksamhetsområde 4,0 3,7 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten 

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 0,2 0,2 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten 

- folkhälsa sjukvård, civilförsvarsplanering 1,0 1,0 Enligt krav från MSB 
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Överenskommelse mellan SKL och 
staten/ fördelat 2018 till: 

Fördelning 
2018 

Preliminär 
fördelning  
2019 

Kommentar 

Psykisk hälsa 35,8 53,3 Avgörs slutligen av hur Överenskommelsen 
fördelar medlen 

- vårdval primärvård 5,0 5,0 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten 

- specialiserad vård/verksamhetsområden 13,5 13,5 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten 

- kommunal utveckling 4,6 4,6 Ungdomsmottagningar permanent verksamhet 

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 0,4 0,4 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten 

- specialiserad vård/verksamhetsområden 12,3 12,3 Utlagt i budgetram permanent 

- höjt statsbidrag från 2019  17,5 Finansiering tillsvidare, hanteras av FS nämndens 
presidium 

Goda arbetsvillkor för vårdens 
medarbetare 

69,7 69,7  

- vårdval primärvård  10,0 10 Höjd grundbemanning, permanent förstärkning 

- specialiserad vård/verksamhetsområden 19,5 19,5 Attraktivitet nattjänster, teamsjuksköterskor, 
permanent förstärkning 

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 3,2 3,2 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten 

- specialiserad vård/verksamhetsområde 2,0 2,0 Finansiering, hanteras av Regionstyrelsen 

- regiongemensam resurs specialiserad 
vård 

1,2 4,8 Kompetensförsörjningsarbete i gemensam enhet 

- specialiserad vård/verksamhetsområde 5,0 5,0 5 ytterligare PTP-psykologer 

- ej fördelat 2018  28,8 20,2 Finansiering tillsvidare, hanteras av 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

- regiongemensam resurs 0,0 5,0 Fler utbildningstjänster specialistssk, spec vård samt 
primärvård 

Förlossning, kvinnors hälsa 59,3 49,0  

- specialiserad vård/verksamhetsområde 17,7 17,7 Förlossningsvård, permanent förstärkning 
bemanning/utveckling 

- specialiserad vård/verksamhetsområde 18,5 18,5 Förlossningsvård, permanent förstärkning 
bemanning/utveckling 

- primärvård/verksamhetsområde  4,4 4,4 Kvinnohälsovård, permanent förstärkning 
bemanning/utveckling 

- specialiserad vård/verksamhetsområde 1,2 1,2 Neonatalvård, permanent förstärkning 
bemanning/utveckling 

- Antenatalmottagning 
byggnationsfinansiering 

12,2 0,0  

- folkhälsa sjukvård, gemensamt arbete 0,3 0,3 Tillsammansarbete, överenskommelse SKL/staten 

- ej fördelat 2018  5,0 6,9 Finansiering tillsvidare, hanteras av FS nämndens 
presidium 

RIKTADE STATSBIDRAG HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD 

225,7 211,5   

 

 

Regionskatten 
Region Jönköpings läns utdebitering 2019 är 11,76 

kronor. Den genomsnittliga skattesatsen i riket 

2018 var 11,42 kronor. Om hänsyn tas till 

landstingens olika kostnadsansvar för hemsjukvård, 

kollektivtrafik, färdtjänst med mera (den så kallade 

justerade skattesatsen), var skattesatsen 2018 37 öre 

lägre än genomsnittet för riket. 

 

En viktig förutsättning för fortsatt god 

samhällsekonomisk tillväxt är att skatten hålls på en 

långsiktigt hållbar nivå (tabell x, sidan x). 

 

Tabell X Genomförda skatteförändringar 
sedan 2011 

År Förändring   Skattesats 

2019 Höjd utdebitering 0,50 11,76 

2015 ”Skatteväxling” region med 
mera 

0,05 11,26 

2014 Skatteväxling av färdtjänst 0,15 11,21 

Höjd utdebitering 0,40 

2013 Skatteväxling av 
hemsjukvård 

-0,34 10,66 

2012 Skatteväxling av trafik 0,33 11,00 

2011     10,67 
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Finansiella intäkter/kostnader 
De finansiella tillgångarna beräknas vid 2018 års 

utgång uppgå till 6,3 miljarder kronor. Årsavkast-

ningen för åren 2018–2021 beräknas uppgå till xx 

procent vilket motsvarar cirka xx miljoner kronor 

per år. Pensionsskulden vid 2018 års utgång 

beräknas uppgå till 8,8 miljarder kronor och 

beräknas öka till 9,8 miljarder kronor 2021. Kostnad 

för värdesäkringen på pensioner beräknas öka från 

xx miljoner kronor 2018 till xx miljoner kronor 

2021. Minskade finansiella intäkter från finansiella 

tillgångar samtidigt som kostnaderna för 

värdesäkring av pensioner ökar innebär att 

finansnettot försämras under planperioden. 

FINANSIELL BEDÖMNING 2019–2021 
För en långsiktig och finansiell hållbar utveckling 

är Region Jönköpings läns finansiella målsättning 

att över tid uppnå ett finansiellt resultat som ger 

förutsättning för egenfinansiering av investeringar. 

Föreliggande resultatbedömning och bedömning 

kring möjlighet av egenfinansiering av 

investeringar baseras på följande förutsättningar:  

 Verksamhetens nettokostnad för 2019–2021 är 

en uppräkning av 2018 års budget utifrån av 

SKL bedömd pris- och löneförändring.  

 Skatteintäkter och kommunal utjämning/ 

statsbidrag utifrån SKL:s bedömning augusti 

2018. 

 En skattehöjning med 50 öre från 11,26 till 

11,76. 

 Utgiftsramar för 2019–2021 har utökats vilket 

redovisas i tabell x, sidan xx. 

 

I delårsrapport 2 2018 är prognosen för årets resultat 

230 miljoner kronor mot budgeterade 215 miljoner 

kronor. Inom hälso- och sjukvården har den 

specialiserade somatiska vården fortsatt behov att 

anpassa kostnaden till lagd budgetram det gäller 

även vissa delar av den specialiserade psykitariska 

vården samt primärvården i egen regi. Lagd budget 

och flerårsplan förutsätter att samtliga områden är i 

budgetbalans.  

 

Utifrån bedömningen av resultat, investeringar och 

därmed egenfinansiering saknas utrymme för 

utgiftsökningar och restriktivitet i beslut om nya 

investeringar kommer att vara nödvändig såväl 

under planperioden 2019-2021 som resterande år i 

perioden för det finansiella målet om 

egenfinansiering, 2022-2025.  

 

 

(miljoner kronor) 

Förändring jämfört med Budget 2018 Beskrivning 2019 2020 2021 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, attraktivitet (ANA)       

Kultur         

- Kulturplanens genomförande sid -2,0 -2,0 -2,0 

- Länsmuseet sid -1,0 -1,0 -1,0 

Summa ANA nämnden   -3,0 -3,0 -3,0 

          

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)         

Trafik         

- Kollektivtrafik - utbyggnad sid 0,0 -25,0 -50,0 

Summa TIM nämnden   0,0 -25,0 -50,0 

          

Nämnden för folkhälsa och sjukvård         

Primärvård         

- Förstärkning av den nära vården 
 

sid -25,0 -25,0 -25,0 

Specialiserad somatisk vård         

- Riks- och regionsjukvård 
 

  -62,1 -62,1 -62,1 

Specialiserad psykiatrisk vård         

- Tillnyktringsenhet, helårseffekt  
 

  -3,7 -3,7 -3,7 

Övrig hälso- och sjukvård         

- Katastrof- och krisberedskap inkl. TIB   -2,0 -2,0 -2,0 

- Ambulanssjukvården sid -34,1 -34,1 -34,1 

- Ortopedtekniska hjälpmedel   -4,0 -4,0 -4,0 

- Höjd patientavgift akutmottagning, ambulans avgiftsbeslut 10,0 10,0 10,0 

Summa FS nämnden   -120,9 -120,9 -120,9 
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Förändring jämfört med Budget 2018 Beskrivning 2019 2020 2021 

Regionstyrelsen         

Primärvård         

- 1177 förbättrad svarstid sid -5,0 -5,0 -5,0 

          

Gemensamma kostnader          

- Politisk organisation   -5,0 -5,0 -5,0 

- Byggprojektledning   -2,0 -2,0   

- Rivningskostnader   -2,0 0,0 0,0 

- Energikontoret höjd basfinansiering   -0,8 -0,8 -0,8 

- Halkskyddsfinansiering utgår sid 2,0 2,0 2,0 

- Regional utveckling, nationella uppdraget sid -5,0 -5,0 -5,0 

- Cosmic, utvecklingssatsning inom kundgruppen   -5,6 -11,2 -18,2 

- Decentraliserad läkarutbildning    -3,0 -3,0 -3,0 

          

Summa Regionstyrelsen   -26,4 -30,0 -35,0 

          

SUMMA FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED 2018   -150,3 -178,9 -208,9 

 

 

 

  Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Verksamhetens nettokostnad -10 470 -10 996 -11 463 -11 918 

Skatteintäkter 8 456 9 116 9 410 9 773 

Kommunal utjämning o statsbidrag 2 223 2 392 2 525 2 605 

Finansnetto 6 -92 -152 -180 

Resultat 215 420 320 280 

 

 

 

  Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan  
2021 

Egen-
finansiering 

2015-2021 

Resultat   392 316 366 230 420 320 280  

Avskrivningsmedel 369 386 398 376 405 461 496  

Egna medel 761 702 764 606 825 781 776  

          

Investeringar -338 -613 -837 -876 -1576 -1307 -897  

Brist(-)/sparande 423 89 -73 -270 -751 -526 -121 -1229 

Ianspråktagande placerade medel   200     200 

Brist efter ianspråktagande av placerade medel -70 -751 -526 -121 -1029 

 

 



PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH REGIONGEMENSAMMA INRIKTNINGAR 
 

 

14 

FINANSIELL UTBLICK MOT 2030 
De senaste tjugo åren har det varit en förhållandevis 

god balans i den demografiska utvecklingen. De 

åldersgrupper som är i arbete och därmed bidrar till 

finansiering av välfärden har växt i ungefär samma 

takt som de behov som den demografiska 

utvecklingen har gett. Trots det har välfärdssektorn 

haft stora utmaningar att klara en verksamhet och 

ekonomi i balans. Region Jönköpings län har sedan 

början av 2000-talet varje år ökat kostnadsmassan 

utöver pris- och löneökningar, det vill säga en 

volymökning.  

 

Den demografiska utvecklingen de kommande 20 

åren kommer däremot att innebära en mycket stor 

utmaning för välfärdssektorn i hela Sverige. Enligt 

befolkningsprognosen kommer Jönköpings län att 

ha cirka 390 000 invånare år 2030, en ökning med 

nästan 40 000 invånare. Det som kommer att 

utmana välfärdssektorn är att de åldersgrupper som 

ökar mest är de yngre och de äldre. 

Åldersgrupperna som vi idag räknar till de som 

arbetar, 20–64 år, ökar visserligen också men inte 

alls lika mycket.  

 

Staten, kommuner och landsting/regioner påverkas 

på olika sätt av den demografiska utvecklingen 

fram till 2030. För att konkretisera hur Region 

Jönköpings läns verksamhet och därmed intäkter 

och kostnader påverkas har en långtidsprognos 

tagits fram.  

 

I nettokostnadsprognosen ligger 

befolkningsprognosen som bas, till denna har lagts 

dagens verksamhetskostnader utifrån hur dagens 

invånare konsumerar Region Jönköpings läns 

tjänster beroende på ålder och kön. Detta ger en 

framskrivning av nettokostnaderna utifrån att all 

verksamhet bedrivs och konsumeras på samma sätt 

som idag, det vill säga demografiutvecklingen får 

fullt genomslag.  

 

Även för prognosen över skatteintäkter och 

statsbidrag ligger befolkningsprognosen som bas 

för hur skatteintäkter med mera utvecklas under 

perioden. Utöver detta har en del schablonmässiga 

bedömningar gjorts för att skapa en komplett 

kalkyl.  

 

Långtidsprognosen visar tydligt att Region 

Jönköpings län inte kan låta 

nettokostnadsutvecklingen följa den demografiska 

utvecklingen och fortsätta att öka i volym. 

Intäkterna kommer inte att utvecklas i den takten att 

det blir möjligt. Den andra faktorn som gör att 

kostnadsutvecklingen i prognosen aldrig kan bli 

verklighet, utöver att intäkterna inte kommer att 

räcka till, är att det inte kommer att finnas tillgång 

till så många att anställa i verksamheten.  

 

Det som kommer att behövas är en omställning i 

verksamheten som gör att Region Jönköpings län 

klarar att leverera verksamhet inom hälso- och 

sjukvård och regional utveckling till ett större 

invånarantal med samma totalvolym som dagens 

verksamhet har.  

 

Hela välfärdssektorn står inför samma utmaning 

och faktorer som kan bidra till lösningar är 

sannolikt digitalisering, ett längre arbetsliv och 

invandring. 

 

Inriktningen för Region Jönköpings läns 

verksamhet är att göra en stor förskjutning från 

specialiserad vård till primärvård. Arbete med en 

plan för framtidens hälso- och sjukvård 2030 pågår. 
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Regional utveckling 
Jönköpings län ska vara den bästa platsen att växa upp på, såväl som bästa platsen att åldras på. För 

att nå det målet behöver länets utmaningar vändas till möjligheter och styrkor. Förmåga att attrahera, 

behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett attraktivt och 

konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som 

investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bl.a. 

arbete, service, omsorg och fritid. Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och 

varierad fritid och ett socialt sammanhang som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och 

hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda. Genom ett starkt ledarskap för länets tillväxt och 

utveckling, ett länsöverskridande samarbete och mellanregional planering kan Region Jönköpings län 

bidra till att Jönköpings län är bästa platsen att leva på. 
 
 

 
 

Leda regional tillväxt och utveckling 
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och 

nationella styrdokument
1 samt nationella strategier 

kopplade till områden som berörs inom dessa 

styrdokument. Dessa anger att ansvarig för regional 

utveckling ska leda arbetet genom att utarbeta och 

fastställa en regional strategi för länets utveckling
2 

(RUS) och samordna insatser för genomförande av 

strategin. Detta arbete ska utformas och bedrivas i 

sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på 

lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, 

följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska 

resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen 

redovisas till regeringen. 

 

I det nationella uppdraget definieras fyra 

                                                           
1 Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630), Förordning om 

regionalt tillväxtarbete (2017:583), årliga Villkorsbeslut och 

Regleringsbrev från regeringen, Nationell strategi för hållbar tillväxt och 

attraktionskraft 2015-2020, Agenda 2030. 
2 Revidering pågår under 2017-2018 för beslut i januari 2019 

utmaningar: demografisk utveckling, globalisering, 

klimat, miljö och energi samt social 

sammanhållning som av regionalt 

utvecklingsansvariga ska vändas till möjligheter 

genom fyra prioriteringar för regionalt 

tillväxtarbete: innovation och företagande, 

attraktiva miljöer och tillgänglighet, 

kompetensförsörjning samt internationellt 

samarbete. 

 

Region Jönköpings län leder arbetet dels genom 

omfattande insatser och projekt som stimulerar 

regional tillväxt och utveckling i länet och dels 

genom egna verksamheter som bidrar till attraktiva, 

tillgängliga miljöer, kompetensförsörjning, en 

långsiktig hållbar utveckling, en rik och varierad 

fritid och internationellt samarbete. 

UTMANINGAR 
De utmaningar som beskrivs i det nationella 

uppdraget sammanfaller väl med länets utmaningar 
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och de kräver riktade åtgärder för att säkerställa 

länets tillväxt och utveckling över tid. 

Demografisk utveckling 
Som beskrivs i kapitlet planeringsförutsättningar 

genomgår Jönköpings län en demografisk 

utveckling som drivs av en åldrande befolkning och 

en stark urbanisering. Pensionsavgångarna är större 

än tillträdet av unga på arbetsmarknaden vilket 

leder till en förväntad brist på arbetskraft under 

kommande år. Sysselsättningstillväxten
3 drivs av 

utrikes födda, den del av befolkningen i arbetsför 

ålder som ökar och därmed bidrar till större delen av 

arbetskraftstillskottet. 

 

Barnafödandet har naturliga 20-25 årscykler. 

Toppen har passerat denna gång och födelsetal 

kommer att minska framöver. 

 

Urbaniseringen är dels utomregional genom att en 

hög andel av de unga flyttar till större städer utanför 

länet och dels inomregional då tätorterna 

(kommunernas huvudorter) växer mest. 

Småorterna har börjat växa igen i samband med 

flyktinginvandringen. Landsbygden har tappat 

befolkning under senare år. En orsak kan vara att 

fler äldre flyttat till serviceboenden eller avlidit. 

 

Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2017 

 
 

Åldersfördelning efter boende i Jönköpings län 2017 

 

                                                           
3 Prognos för arbetsmarknad 2018, Arbetsmarknadsutsikter hösten 2017 

Jönköpings län, Arbetsförmedlingen 

 

Globalisering 
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra 

länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, 

vilket gör att gränsernas betydelse minskar och 

arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. 

Arbetskraften blir mer rörlig och det sker ett allt 

tätare utbyte av information och teknologi. 

Digitaliseringen möjliggör för företag och 

offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en 

global marknad och länets företag får tillgång till 

nya import- och exportmarknader. 

Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som 

förutsättningarna för företag och branscher snabbt 

kan förändras. Företagens konkurrenskraft är till 

stor del beroende av hur de kan ta till sig ny 

information och kunskap och därefter omsätta detta i 

nya varor och tjänster på marknader som i allt högre 

grad är globala. Globaliseringen påverkar också hur 

kultur, livsåskådningar och värderingar formas. 

Denna utveckling skapar möjligheter men kräver 

en stark samordning mellan olika 

internationaliserings- och exportfrämjande aktörers 

insatser för att positionera länet och dess företag på 

den globala kartan. 

 

Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga 

branscher som i hög grad påverkas av globaliseringens 

effekter, exempelvis underleverantörer till 

fordonsindustrin, sysselsatta med råvaruutvinning ur 

skogen samt transport och logistik. 

Klimat, miljö och energi 
Klimatförändringen är en av vår tids största 

utmaningar och uppdraget till regionerna är att 

Sverige ska vara ledande i arbetet med att nå en 

hållbar utveckling internationellt, samt att målen i 

Agenda 2030 ska nås. 

 

Jönköpings län har, förutom det nationella målet att 

Sverige inte ska ha några nettoutsläpp 2050, mål-

sättningen att vara ett ”plusenergilän” 2050. För att 

nå dessa mål krävs ett aktivt och långsiktigt arbete 

på alla politiska nivåer och regionerna har ett stort 

ansvar att aktivt bidra till en grön resurseffektiv 

ekonomi vilket utgör en viktig del av arbetet för att 

nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 

Arbetet med att nå miljömålen är viktigt för att nå 

en långsiktigt hållbar regional tillväxt samtidigt 

som utmaningen innebär möjligheter genom den 

samhällsomställning som krävs för att nå målen. 

Social sammanhållning 
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden 

kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, 

kan delta i samhällslivet, har möjlighet att påverka 

sin livsmiljö och forma sina liv efter sina förut-

sättningar. För att skapa en konkurrenskraftig 

region och för att möta den demografiska 
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utmaningen krävs att alla länets invånares 

kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. 

Inte minst den resurs som står utanför arbetslivet i 

form av: människor med en kort utbildnings-

bakgrund, utrikes födda kvinnor och personer med 

funktionsnedsättning med en nedsatt arbetsförmåga 

behöver synliggöras och åtgärder behöver vidtas för 

att öka den sociala sammanhållningen. I en stark 

urbanisering behöver också perspektivet stad och 

land lyftas fram för att människor i hela länet ska 

känna delaktighet och hela länet ska kunna 

utvecklas. 

PRIORITERINGAR 
De nationella prioriteringarna ska förutom för det 

egna regionala tillväxtarbetet också ligga till grund 

för de statliga myndigheternas medverkan i det 

regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer 

väl överens med de långsiktigt identifierade 

fokusområdena för det regionala utvecklings- och 

tillväxtarbetet i Jönköpings län. 

Innovation och företagande 
Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivs- 

och innovationsklimat underlättar och ökar intresset 

för att  starta, driva och utveckla framgångsrika 

företag, vilket är av avgörande betydelse för jobb, 

välfärd och en hållbar regional tillväxt och 

attraktionskraft. Det är också avgörande för 

näringslivets konkurrenskraft och för en 

miljödriven näringslivsutveckling inom alla 

branscher. 

 

Jönköpings län är en av Sveriges ledande 

industriregioner, med många små- och medelstora 

företag i hela länet. Den ökade efterfrågan på 

exportmarknaden, i kombination med en fortsatt 

stark byggkonjunktur (se fotnot)4 samt god 

offentlig och privat konsumtion bidrar till ett 

fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län. 

 

Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt 

tyder på att mer fördjupade kompetenser och högre 

utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. 

Behovet av att anställa är stort eller mycket stort 

både i privat och i offentlig verksamhet, samtidigt 

som bristen på arbetskraft bedöms som största 

hindret för utvecklingen av länets företag. 

Matchningen mellan behovet av kompetens och 

tillgången till denna bland personer som står till 

arbetsmarknadens förfogande är låg. 

Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler 

företag behövs, företagarna har en hög medelålder 

och många företag har utmaningar med 

                                                           
4 Den 22/3 2018 prognosticerade Sveriges Byggindustrier i sin ”Regionala 

byggprognoser” att den totala byggvolymen i Jönköpings län 2019 

kommer att uppgå till 10 145 mdkr, vilket innebär en minskning av 

byggvolymen i länet under 2017-2019 om -1 procent. Detta kan jämföras 

med den nationellt bedömda minskningen under samma period om -3 

procent. 

generationsväxling. Länet har haft en stor 

flyktinginvandring med relativt sett låg 

utbildningsbakgrund vilket ställer krav på en 

offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov. 

 

Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en 

drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i 

alla branscher och därmed en miljödriven 

näringslivsutveckling. Affärsmöjligheter skapas för 

länets företag i och med den växande globala 

efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor 

och tjänster samt på förnybar energi och produktion 

med låga utsläpp till luft, mark och vatten. För att 

styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, 

system och metoder som främjar förändrad och 

förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, 

förnybara energikällor och förbättrade kretslopps-

flöden. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster 

måste påverkas för att dessa ska orsaka så små 

miljö- och hälsoproblem som möjligt över tid. 

Smart specialisering
5
 

En process pågår för att identifiera länets områden 

för smart specialisering. Arbetet består av två delar: 

dels att identifiera länets styrkeområden – områden 

där länet har ambitionen att vara världsbäst och dels 

att identifiera områden för smart specialisering - 

områden där länet kan bli globalt konkurrenskraftig 

genom att det har fördelar gentemot andra regioner. 

Områdena ska ha potential att byggas på med 

närliggande branscher/näringar i en   smart 

diversifiering. 

 

Prioriterat uppdrag under 2019: En fokuserad 

satsning på länets framtida strategi för smart 

specialisering är av stor betydelse för att proaktivt 

stödja näringslivets utveckling och säkerställa hela 

länets långsiktiga utveckling. 

 

Områden som identifierats som möjliga 

styrkeområden i Jönköpings län är: Smart 

industri/kunskapsintensiva tillverkningsföretag, 

hållbar E-handel och logistik samt hållbar 

Skogsnärings och träförädling. Områden som 

identifierats som möjliga som smart specialisering 

är: hållbar besöksnäring, Livsmedel och gröna 

näringar samt tjänstedesign inom vård- och 

välfärdstjänster. Bredden är av betydelse för att hela 

länet ska ha förutsättningar för en stark utveckling 

och tillväxt över tid. 

Företagande 
Jönköpings län har den största andel förvärvs-

arbetande inom industrin i landet. Samtidigt är 

andelen förvärvsarbetande inom bygg, finansiell 

verksamhet och företagstjänster, personliga och 

kulturella tjänster och utbildning lägst i landet. 

Även hotell- och restaurang samt offentlig 

                                                           
5 Processen pågår våren 2018. 
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förvaltning är förhållandevis små branscher. 

Transport och logistik är däremot en stark och 

växande bransch och länet har Sveriges högsta andel 

förvärvsarbetande i branschen. Branschstrukturen i 

länet är en utmaning men erbjuder också många 

möjligheter till utveckling och tillväxt inte minst 

som smart specialisering. 

Industrin 

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en 

tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor 

betydelse för länets välstånd och välfärd. Länet har 

förutsättningar att vara världsledande inom modern 

och hållbar industriell produktion – en produktion 

som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt 

erbjuder attraktiva arbetsplatser. Nya hållbara 

material, molntjänster, robotik och additiv 

tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher 

och är en förutsättning för att klara konkurrens-

kraften i länet. Dessutom är nya hållbara material 

och avancerad miljö- och klimatteknik nyckeln för 

att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar 

produktion. Industrin har haft kraft att struktur-

omvandla sig och möta nya utmaningar historiskt 

sett och den fjärde industriella revolutionen6 

kommer inte att innebära något undantag. 

Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade 

affärsmodeller, ”smarta fabriker” som hanterar både 

massproduktion och skräddarsydda beställningar i 

liten upplaga, Internet of Things (IoT) som kopplar 

samman maskiner, människor och system genom 

sensorer vilket innebär en fullständig 

transformation inom en närliggande framtid. 

 

För att länet ska nå klimatmålen behöver 

produktions- och energisystemet utvecklas så att 

beroendet av fossil energi minskar, andelen 

förnybar energi ökar, den negativa miljöpåverkan 

av transportsektorn minskas och en energieffektiv 

samhällsutveckling främjas. Den biologiska 

mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa 

fungerande ekosystem och därmed de 

ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar 

tillväxt. 
 

Prioriterat uppdrag: 

Utvecklingen mot smart industri och en affärsdriven 

miljöutveckling behöver Region Jönköpings län 

stödja aktivt för att också kunna fånga upp och 

utveckla potentialen för andra näringar i form av 

exempelvis kompetensresurser, nya tjänster och 

nya produktionssätt i hela länet. 

E-handel och logistik 

E-handel och logistik är starka näringar i en snabb 

utveckling med stor potential. Jönköpings län har 

utvecklats till ett logistikcentrum vilket varit en 

                                                           
6 Se regeringens strategi för ”Smart industri”: 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/01/smart-industri---

en- nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige/ 

framgångsrik strategisk satsning från flera av länets 

kommuner utifrån det unika läget länet har. 

Gröna näringar och besöksnäringen 

Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt 

stark och förutsättningarna för utveckling i enlighet 

med strategin för smart industri samt bidra till en 

biobaserad ekonomi är stora. Skogen erbjuder också 

mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika 

naturvärden på rimligt avstånd från norra Europa, 

varifrån många turister som besöker Sverige 

kommer. Besöksnäringen är en växande näringsgren 

som bedöms ha en stark fortsatt potential då många 

av de värden som turister efterfrågar finns i eller 

inom en relativ närhet av länet. Satsningar på 

upplevelse- och besöksnäringen bidrar till 

livskvalitet och attraktivitet även för boende i länet. 

Ett ökat fokus på matturism innebär en möjlighet 

för landsbygds- och livsmedelsproducerande 

företag. 
 

Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt 

inom ett tiotal år för att säkra den svenska 

självförsörjningsgraden, kompensera för minskade 

importvolymer från länder med en växande 

medelklass och länder med negativ 

klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål med 

en dubblerad livsmedelsexport. Detta behöver ske 

på ett hållbart sätt för att säkra den framtida 

livsmedelsproduktionen och den biologiska 

mångfalden. Länet har en omfattande mjölk- och 

köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla 

frilandsodlingen är goda. Under 2018 har en 

livsmedelsstrategi för länet arbetats fram och fokus 

behöver läggas på strategins genomförande under 

2019. 

Utmaningar som skapar nya möjligheter 

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor 

är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, 

miljö- och energiutmaningarna och samtidigt 

främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det 

förändringar i näringslivet. Det krävs såväl 

strukturella förändringar som en övergång till 

förnyelsebara resurser. Genom att hållbart nyttja 

landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad 

samhällsekonomi utvecklas som alternativ till en 

fossilbaserad ekonomi. 

 

Den åldrande befolkningen skapar också 

möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och 

innovationer krävs och efterfrågas. Digitalisering 

och robotisering skapar nya sätt att möta med-

borgare och patienter vilket skapar förutsättningar 

för tjänsteutveckling inom vård- och välfärds-

tjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya 

sätt att stödja och serva invånarna. Region 

Jönköpings län ligger i framkant inom tjänste-

utvecklingen inom vård- och välfärdstjänster och 

har potential att ytterligare stärka och utveckla 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/01/smart-industri---en-
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/01/smart-industri---en-
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området från en stark position. 

 

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste 

förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För 

att lyckas behöver länet vara med i täten av både 

den digitala omvandlingen för att dra nytta av 

möjligheterna som kommer med den fjärde 

industriella revolutionen
7
 och den globala gröna 

omställningen. Uppkopplad industri och nya 

material ska bidra till att påskynda arbetet med att 

digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre 

tar vara på kompetens och det världsledande 

kunnandet kring material. Den fjärde industriella 

revolutionen möjliggör digitaliserad produktion, 

nya sätt att bemöta kunder och förändrade 

affärsmodeller. Kompetens och innovationskraft är 

avgörande för att lyckas. För att stödja denna 

utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och 

utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, 

e-handel och logistik samt en cirkulär och 

biobaserad ekonomi. 

Företagsklimat 
Fem av länets kommuner ligger på topp 50 i 

Svenska Näringslivs rankning och ytterligare fem 

ligger på topp  100 när det gäller näringslivsklimat. 

För att hela länet ska utvecklas över tid behöver 

företagsklimatet vara starkt i hela länet. Andelen 

nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och 

andelen kvinnor som startar företag är låg. Detta är 

en trend som behöver vändas. För att uppnå ett 

breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för 

att företagsutveckling kan ske på jämlika grunder. 

Jämställdhet behöver främjas och mångfalden 

måste tas tillvara. Alla entreprenörer och företagare 

ska ha samma rättigheter och möjligheter att 

utveckla sin idé och sitt företag. 

 

Prioriterat uppdrag: 

Perspektivet en jämställd regional tillväxt ska prägla 

alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i 

syfte att skapa ett jämställt län på alla områden. 

Innovation 
Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för 

att uppnå de övergripande målen i den regionala 

utvecklingsstrategin är länets näringslivs 

investeringsgrad inom forskning och utveckling låg, 

under snittet för riket. Ett gott innovationsklimat 

förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, 

offentlig sektor, akademi och civilsamhälle för att 

identifiera behov, utmaningar och lösningar. 
 

Näringslivet i Jönköpings län har många styrkor, 

exempelvis: en industriell och entreprenöriell 

tradition med internationell lyskraft, ett regionalt 

innovationssystem som är unikt förankrat i länets 

alla kommuner samt en expansiv högskola vars 

                                                           
7 http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/01/smart-industri---

en-nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige/ 

samverkan med det omgivande samhället är 

framstående och som har en omfattande och 

framgångsrik internationalisering. 

Utvecklingsförmågan inom hälso- och sjukvård är 

internationellt uppmärksammad och samverkan 

fungerar väl i det innovationsfrämjande 

stödsystemet. Samtidigt som flera av länets företag 

går i bräschen för en smart och kunskapsintensiv 

produktion har länet fortsatt många företag vars 

produkter, relativt sett, har ett lågt kunskapsinnehåll 

(även om produktutvecklingen självklart kräver stor 

kompetens och innovativt tänkande även för dessa 

produkter). Många produkter kommer även i 

framtiden att ha ett relativt sett lågt 

kunskapsinnehåll, vilket är i sin ordning. Däremot 

behöver produkternas generella kunskapsnivå 

följa med utvecklingen i omvärlden för att 

säkerställa länets konkurrenskraft över tid. Många 

av länets företag har också förmåga och kapacitet 

att leda denna utveckling. Samtidigt som det finns 

många expansiva och värdefulla kluster av 

företag/branscher i länet har länet också glesa 

geografiska strukturer som kräver 

konkurrenskraftiga förutsättningar för exempelvis 

transporter och kompetensförsörjning. Den 

miljödrivna näringslivsutvecklingen behöver 

fokuseras och de gröna näringarnas potential, att 

genom innovation få en avgörande betydelse för 

samhällets omställning till en biobaserad och 

klimatanpassad ekonomi, behöver lyftas fram. 

 

Region Jönköpings län har antagit en 

innovationsstrategi med tre insatsområden: 

Attityder för innovation, Samverkan för 

innovation samt Effektiva processer för 

innovation. 

Företags- och innovationsfrämjande 
verksamheter 
För att stärka företagsklimatet och 

näringslivsutvecklingen i länet ges bidrag till ett 

antal verksamheter som tydligt bidrar till att 

skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län 

bidrar också till det samlade främjandesystemet 

som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer 

som Almi företagspartner AB, Science park-

systemet, Företagsjouren, Ung företagsamhet, 

Coompanion och Smålands Turism AB. 

Attraktiva miljöer och tillgänglighet - 

Samhällsplanering 

Förmåga att attrahera, behålla och utveckla 

kompetenser, företag och kapital är avgörande för 

att utveckla ett attraktivt och konkurrenskraftigt 

län. Det är människor som bidrar med kompetens, 

som driver företag och som investerar kapital. De 

söker en livsmiljö som ger möjligheter att 

kombinera bra boende med bl.a. arbete, service, 

omsorg och fritid. 

 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/01/smart-industri---en-nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/01/smart-industri---en-nyindustrialiseringsstrategi-for-sverige/
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För att vara ett attraktivt län behöver arbete 

tillsammans med kommunerna, omkringliggande 

regioner och nationella aktörer ske gemensamt och 

systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som 

både kvinnor och män vill leva, bo, besöka och 

driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är 

viktiga aktörer och det är bara när arbetet sker 

tillsammans människor och företag kan erbjudas 

attraktiva miljöer. God tillgänglighet till 

arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, 

kultur och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är 

viktiga delar i en attraktiv miljö. 

 

Människor som är intresserade av att leva på och 

flytta till landsbygden och mindre orter har generellt 

ett stort klimat-, miljö och naturintresse. De är 

generellt välutbildade och angelägna om en hållbar 

utveckling. Utifrån ett attraktivitetsperspektiv är 

det därför av stor betydelse att Region Jönköpings 

län på alla sätt bidrar till en hållbar utveckling både 

i städerna och på landsbygden. 

Stad och land 
I den smarta staden skapar innovationer, 

digitalisering och miljö- och klimatteknik 

möjligheter att möta samhällets utmaningar på 

ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver 

vara goda livsmiljöer för människor att leva i 

utan att för den skull slösa på jordens resurser. 

Hållbar utveckling är med andra ord en viktig 

utgångspunkt för smarta städer. 

 

Den pågående urbaniseringen innebär en växande 

miljöbelastning. Urbaniseringen och den 

demografiska utvecklingen kan skapa 

motsättningar mellan befolkningsgrupper och 

utmaningar kring frågor som hälsa och omsorg. 

Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter 

att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – 

till exempel genom effektiva 

infrastrukturlösningar och genom att den byggda 

miljön kan användas på ett smart sätt och delas 

av många. Länet har stora möjligheter att gå före 

i en hållbar stadsutveckling, och det blir då 

viktigt att ta vara på innovationskraften och på 

de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. 

 

Landsbygden har långsiktigt goda 

utvecklingsförutsättningar. Det finns areella 

näringar, som kan erbjuda hållbar tillväxt och som 

kommer att ha en avgörande betydelse för 

samhällets omställning till en biobaserad och 

klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer 

stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder 

miljöer för attraktiva permanent- och 

deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. 

Landsbygden behöver ses som en värdefull tillgång 

med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens 

sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre 

grad än tätortens på ett samspel mellan privata, 

offentliga och ideella insatser. Insatser behöver 

göras för att utöka möjligheten till gröna jobb. 

Insatser behöver också göras för att ta tillvara, 

tillgängliggöra och utveckla värdefulla natur- och 

kulturmiljöer. 

Transportsystem 
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige 

sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den 

tionde största kommunen i Sverige, med 

Jönköping som länets största stad. Länet har en 

unik strategisk position i Sverige och i 

Skandinavien och är en naturlig nod i stråken 

mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, 

Malmö/Öresund och Göteborg. 

 

Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett 

centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga 

entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort 

att länet har utvecklats till en av landets mest 

dynamiska småföretagarregioner. 

 

En god tillgänglighet skapas genom bland annat 

effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. 

Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta 

ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka 

kopplingen mellan stad och land. Även när det 

gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är 

digitaliseringen och infrastruktur för denna central. 

Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer 

är helhetssyn och sektorsövergripande samordning. 

Samordningen mellan insatser och åtgärder som 

regional tillväxt, transport, informationsteknik, 

klimat, miljö och energi, fysisk planering, 

kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, 

innovationer, bostadsbyggande, kultur och 

kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed 

stärkas i länet. 

 

Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska bidra till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 

användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela 

länet. Infrastruktur knyter ihop länet och är en 

central förutsättning för en växande ekonomi, ökad 

befolkning, förbättrade möjligheter till pendling, 

besök och ökad sysselsättning. Infrastruktur i form 

av vägar, järnvägar, flyg såväl som bredband är 

förutsättningar för att företag ska kunna verka i hela 

länet och för att hela länet ska kunna utvecklas. 

 

För att invånarnas resor ska kunna förbättras krävs 

också förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik – 

också över länsgränserna för att knyta samman de 

funktionella arbetsmarknadsregionerna. Men 

utvecklingen av transportsystemet måste även 

möta andra behov än arbetspendling. Människor 

behöver få tillgång till service, omsorg och 

fritidsaktiviteter. Näringslivet behöver 

godstransporter för tillverkningsindustrin, och 
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persontransporter för tjänstenäringar som 

besöksnäringen. För ett hållbart transportsystem 

behövs också ett utökat nät av cykelvägar längs 

läns- och riksvägarna. Detta skapar också 

förutsättningar för besöksnäringen. 

För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver 

såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala 

spårtrafiken byggas ut, bland annat med stambanor 

för höghastighetståg. 
 

En utmaning är att minska den klimatpåverkan som 

resor och transporter innebär och att utveckla ett 

hållbart transportsystem. Det innebär bland annat 

att insatserna för att få en fordonsflotta som är fri 

från fossila bränslen behöver intensifieras, att 

förutsättningarna för gång, cykling och 

kollektivtrafik behöver stärkas och att 

godstransporter i större utsträckning behöver ske på 

järnväg och till sjöss i stället för på väg. 
 

Underhållet av järnvägssystemet behöver stärkas så 

att tågtrafiken kan bli mer tillförlitlig och arbetet 

med en hållbar stadsutveckling måste omfatta 

åtgärder för att säkerställa en effektiv 

kollektivtrafik. Samhällsplaneringen måste främja 

en hållbar och transportsnål samhällsutveckling, 

vilket i sin tur innebär en möjlighet att utveckla 

innovationer som kan leda till regionförstoring och 

regionintegrering med bland annat stöd av 

digitalisering och en utvecklad kollektivtrafik. 

Något som särskilt kan gynna kommuner belägna i 

länets ytterkanter. 

 

För transportsystemet finns en nationell plan för 

tiden 2018-2029. I januari 2018 togs beslut om en 

ny regional transportplan för samma period. 

Sverigeförhandlingarna kring höghastighetståg, 

som bland annat har föreslagit tre stationslägen i 

Jönköpings län, lämnade sin slutrapport i december 

2017. Det nationella beslutet kring höghastighetståg 

och deras infrastruktur har dock dröjt. Oavsett vad 

som händer med höghastighetstågen behöver beslut 

om en ny generation regionaltåg tas inom kort 

 

Prioriterat uppdrag: 

Förberedelserna inför nästa nationella- och 

regionala transportplan påbörjas under 2019. 

Kommande plan omfattar perioden 2022-2033. I 

den 2018 beslutade regionala transportplanen pekas 

några områden ut som särskilt viktiga för länet och 

där underlag behöver tas fram inför kommande 

plan. Det gäller upprustning av det regional 

järnvägsnätet, länsvägar som fått sänkt hastighet, 

viltolyckor och utbyggnaden av cykelvägar.  

 

Flygplatsen och flygtrafiken är av stor betydelse för 

länets långsiktiga utveckling och behovet av 

flygtrafik måste ses i ett större sammanhang. För 

att bidra till en hållbar regional tillväxt behöver 

dock - både flygplatsen och flygresorna – en 

strategi för att bli fossilfria och därmed bidra till 

länets hållbara utveckling. 

Fysisk planering och boende 
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av 

hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker 

sambanden inom och mellan regioner. För att 

lyckas med det krävs en sektorsövergripande 

samverkan och samplanering mellan Region 

Jönköpings län och kommunerna, som utgår från 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 

perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering 

och boendemiljöer prioriteras i det regionala 

tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har 

stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och 

konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva 

livs- och boendemiljöer. 

 

Prioriterat uppdrag: 

Behov finns av att ta fram en gemensam 

översiktsplan och strukturplan för länet. Arbetet 

med en sådan plan påbörjas tillsammans med 

kommunerna under 2019. Syftet med planen är att 

den ska kunna utgöra grund för framtida planering 

och prioritering av byggnation, infrastruktur och 

trafik. Planen ska också omfatta andra viktiga 

områden som t. ex. ändliga resurser som åkermark 

och dricksvatten. 

Tillgänglighet genom informations- och 
kommunikationsteknik 
Tillgång till bredband är en förutsättning för 

digitalisering och att öka IT-användningen i 

samhället och därmed för att kunna bo och driva 

företag i hela länet. Bredband bidrar till nya 

möjligheter till kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning och är avgörande för att 

tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt 

hantera samhällsutmaningarna. Bredband skapa 

också förutsättningar för en attraktiv och levande 

landsbygd. Framtida välfärdstjänster kommer att 

vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och 

dess kapacitet är avgörande för att arbetsmetoder 

ska kunna effektiviseras och tjänster och 

affärsmodeller utvecklas. 

 

Prioriterat uppdrag: 

Regionen ska vara pådrivande i arbetet med att nå 

de nationella målen för utbyggnad av bredband i 

hela länet. 

Kommersiell service 
Tillgänglighet till olika typer av service är en 

förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa 

tjänster kan med fördel skötas på distans med stöd 

av en väl fungerande digitalisering, post- och 

paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska 

besök på serviceställen. Avgörande för 

serviceställets funktion är dess lokalisering och hur 

transportsystemet fungerar. För en attraktiv 

boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, 
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drivmedel, post, grundläggande betaltjänster och 

apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna 

på landsbygden har en stor potential att utvecklas 

för att bidra till attraktiva miljöer och 

förutsättningar på landsbygden. 

Kultur och fritid 
För att över tid kunna säkerställa välfärden i 

form av vård, utbildning och omsorg är det av 

största vikt att skatteunderlaget säkras på en 

tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla 

länsinvånarna och att attrahera människor till 

länet är därför en stor utmaning som det är av 

avgörande betydelse att länet lyckas med. 

 

Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och 

män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar 

om faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och 

god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar 

visar att för både gruppen landsortsbor och 

gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse 

om det finns tillgång till konserter och andra typer 

av kulturevenemang i närområdet för valet att bo 

kvar, respektive flytta till en landsort (mindre tätort 

eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är 

därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande 

befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är 

också av central betydelse för att länet över tid ska 

upplevas som attraktivt för unga människor, både 

de som bor här idag och de som bor i större städer. 

 

Kulturen och föreningslivet betyder också mycket 

för utvecklingen av den sociala sammanhållningen 

och kultur, kulturarv och naturmiljöer har 

betydande roller för individers utveckling. Kultur 

och fritidsaktiviteter främjar människors kreativitet 

vilket är av stor betydelse för förnyelse- och inno-

vationsförmåga. Kulturens och fritidens betydelse 

för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig 

regional tillväxt och utveckling är alltså stor. 
 

Prioriterat i budgetarbetet inför 2019: 

Utifrån detta har Region Jönköpings län tagit beslut 

om en regional kulturplan 2018-2020 och för att 

kunna genomföra den tillförs resurser. Se sidanxx  

 

Föreningslivet, eller den sociala ekonomin8, har 

en stor betydelse för det goda livet och för att 

människor ska tycka att en plats är bra att växa 

upp, leva och åldras på. 

 

Prioriterat uppdrag: 

I syfte att stärka den sociala ekonomin ska en 

överenskommelse göras mellan Region Jönköpings 

län och länets organisationer inom den sociala 

ekonomin. Överenskommelsen ska leda till en ökad 

samverkan mellan organisationerna inom den 

sociala ekonomin och Region Jönköpings läns 

verksamhet i syfte att genom  samarbete och aktiv 

dialog skapa ett hållbart samhälle och förbättrade 

förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela 

länet. 

Kompetensförsörjning 
Den demografiska utvecklingen gör att tillgången 

till arbetskraft i länet riskerar att minska under 

överskådlig tid samtidigt som tillgången till 

kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en 

central konkurrensfaktor för länet i den globala 

kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning 

till en styrka behöver alla invånares kompetens ses, 

tillvaratas och utvecklas för att kunna främja 

företagande, entreprenörskap, utveckla nya varor, 

tjänster, affärssystem och tekniska lösningar. 

Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning 

för fortsatt utveckling av näringsliv och offentlig 

verksamhet. 

 

Efterfrågan på arbetskraft inom nya 

yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket 

ytterligare betonar individers behov av 

kompetensutveckling, livslångt lärande och 

förmåga till omställning. Det ställer också krav på 

utbildningssektorn att kunna möta snabbt skiftande 

utbildningsbehov och anpassa insatser individuellt 

för att länet ska kunna nyttja dels den potential 

som står utanför arbetsmarknaden men också 

digitaliseringens möjligheter. Förmågan att ta 

tillvara på hela arbetskraftens kompetens, 

kreativitet och erfarenhet oavsett bakgrund, kön, 

härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt 

avgörande för länets långsiktiga tillväxt och 

utveckling. Det är också avgörande för att säkra 

välfärden och den sociala sammanhållningen i 

hela länet. Arbetet med matchning utifrån det 

utbud och den efterfrågan som finns i länet 

kommer bli centralt. 

 

För att säkra länets tillväxt och utveckling behöver 

fungerande samverkansstrukturer kring utbildning, 

kompetensutveckling och livslångt lärande 

etableras och utvecklas. 

 

Yrkesutbildningar på gymnasial och 

yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för 

kompetensförsörjningen i länet för att säkra den 

direkta kopplingen till näringslivets behov av 

arbetskraft. En generell höjning av länets relativt 

sett låga formella kompetensnivå är också av 

central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt 

och utveckling. 

 

Samverkan med Jönköping University har en 

strategisk roll för att skapa förutsättningar för 

innovation, utveckling och kompetens i hela länet. 

 

Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och 

Jönköpings University för att stärka 

forskningsfinansieringen för högskolan. Under 
 

2017 invigdes den nya forsknings- och 
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utbildningsmiljön inom kunskapsintensiv 

produktframtagning (SPARK). Den ska bidra till att 

utveckla länets och Sveriges tillverkningsföretag 

mot mer kunskapsintensiva produkter och 

processer. Att Jönköping University får tillräckligt 

med utbildningsplatser inom kritiska 

utbildningsområden är av stor betydelse för att 

långsiktigt försörja länet med relevant arbetskraft - 

både inom offentliga och privata näringar - och för 

att höja den formella kompetensnivån i länet. 

 

Prioriterat uppdrag: 

Utbudet på länets lärcentra behöver breddas för att 

möta näringslivets och det offentligas 

kompetensbehov och möjliggöra studier parallellt 

med arbete i hela länet. 
 

En akut utmaning är att arbetsmarknadens 

kompetensbehov och kompetensen hos de som står 

till arbetsmarknadens förfogande inte matchar. 

Arbetsförmedlingen talar idag om full sysselsättning 

hos gruppen inrikes födda och utanför 

arbetsmarknaden står idag människor med kort 

utbildningsbakgrund och personer med 

funktionsnedsättningar som påverkar 

arbetsförmågan negativt. Samtidigt innebär 

grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden, 

tillsammans med invandringen, ett nödvändigt 

tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen
8 

fortsätter stiga i de flesta branscher i länet. 

Arbetskraftsbristen uppgick i december 2017 till: ca 

40 procent inom industrin, den privata 

tjänstesektorn och IT-sektorn, drygt 50 procent inom 

byggbranschen, bland transportföretagen samt inom 

finansiell verksamhet och företagstjänster, 60 

procent inom hotell- och restaurang och 75 procent 

inom offentlig sektor, (framförallt utbildning) vilket 

hämmar tillväxten i länet
9
. 

 

För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av 

största vikt att de fullföljer utbildningen på ett 

nationellt program i gymnasieskolan. 

 

                                                           
8 Arbetskraftbrist avser Arbetsförmedlingens definition som förutsätter att 

företagen/organisationerna haft ett behov av att rekrytera, försökt rekrytera 

och misslyckats med att hitta arbetskraft/arbetskraft med rätt kompetens. 
9 Prognos för arbetsmarknad 2018, Arbetsmarknadsutsikter hösten 2017 

Jönköpings län, Arbetsförmedlingen 

Utbildningsnivå Jönköpings län. Andel (%) av 
befolkning. 20-64 år fördelat på kön 2015. 

 
Utbildningsnivå i Jönköpings län. Andel (%) av 
befolkning. 20-64 år födda utomlands fördelat på kön 
2015. 

 
Andel (%) av inrikes födda 20-64 år med mer än 3 års 
eftergymnasial utbildning 2015 

 
Utbildningsnivå. Andel (%) av befolkningen 20-64 år med 
förgymnasial utbildning (grundskola) som högsta nivå 2016 
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Internationellt samarbete 
För att möta de samhällsutmaningar som länet står 

inför: ökad global konkurrens, den demografiska 

utvecklingen, samt klimat-, miljö- och 

energifrågorna krävs det internationellt samarbete. 

Företagen och arbetskraften rör sig på en global 

marknad och därför behöver det finnas ett 

internationellt perspektiv på det regionala tillväxt- 

och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och 

partnerskap behöver etableras inom Sverige och i 

andra länder för att stödja näringslivet utveckling. 

EU-samarbetet sätter ramarna för många 

utvecklingsfrågor och påverkar också 

förutsättningarna genom de fonder och program 

som möjliggör och skapar incitament för projekt, 

företagsutveckling och innovation. 

 

Länet behöver också i än högre grad dra nytta av 

globaliseringens möjligheter genom en starkare 

delaktighet i de globala värdekedjorna. 

Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver 

ständigt utvecklas och företagens 

exportmöjligheter behöver stärkas. De globala 

värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små 

och medelstora företag att delta i de globala 

marknaderna exempelvis som underleverantörer 

eller som leverantör av specialiserade insatsvaror. 

Värdet av tillverkade produkter blir alltmer 

beroende av de tjänster som säljs tillsammans med 

varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation 

blir allt viktigare. Globaliseringen ställer därmed 

nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att 

utvecklas och möta de utmaningar som finns – 

vilket också innebär möjligheter. 
 

Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre 

grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i 

länet genom en större internationell utblick som kan 

främja utveckling, lärande, gränsöverskridande 

samarbeten samt frigöra utvecklingspotentialen hos 

de små och medelstora företagen och bidra till fler 

affärsmöjligheter.  

 

Region Jönköpings län är medlem i Assembly of 

European Regions (AER) där regionen har en 

politisk representation och tillsammans med övriga 

Smålands län, Blekinge och Halland och lärosätena 

i länen driver Region Jönköpings län ett 

Brysselkontor. För medborgarna finns Europa 

Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på 

skolor, arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att 

höja kunskapen om EU och internationaliseringen 

för allmänheten.  

Analys av det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet 
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt 

analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån 

dessa analyser ska resultatet av det regionala 

tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. 

I denna analys ska särskild hänsyn tas till 

funktionella regionala samband inom som över 

läns- och landsgränserna samt olika typer av 

landsbygder och tätorter. Analysen ska göras 

utifrån ekonomisk, social och miljömässig 

hållbarhet med kön som övergripande 

indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska 

utvecklas och ansvaret för den övergripande 

samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till 

regionerna. I det nationella uppdraget anges att 

regionala utvecklingsaktörerna ska stärka och 

utveckla analyskapacitet och kompetens 

avseende såväl kvalitativa som kvantitativa 

regionala analyser. Detta är ett arbete som 

behöver intensifieras och breddas för att klara 

de nationella redovisningarna och för att 

utveckla den sektorsövergripande samverkan 

och samplaneringen med kommunerna. 

Verktyg för att leda regional tillväxt och 
utveckling 

Rollen som ansvarig för tillväxt och utveckling 
i länet 
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala 

utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det 

regionala tillväxtarbetet, den regionala 

utvecklingsstrategin och 

transportinfrastrukturplanering. Roller och 

ansvarsfördelning ska vara tydliga och 

organiseringen ska leda till att den regionala 

utvecklingsansvariga leder och utvecklar det 

regionala arbetet för en hållbar tillväxt och 

utveckling i länet. Regeringen trycker på att 

förutsättningarna för ett mer resultatinriktat 

genomförande av den regionala tillväxtpolitiken 

måste utvecklas och stärkas. I uppdraget ingår att 

ansvara för företagsstöd, medel för 

projektverksamhet samt stöd till anläggning av 

kanalisation. Inom kompetensförsörjningsområdet 

har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag 

att inom ramen för kompetensplattformar utveckla 

samverkan inom kompetensförsörjning och 

utbildningsplanering på kort och lång sikt. 

Samverkan med de statliga myndigheterna behöver 

vara omfattande då dessa inom sina verksamheter 

ska verka för att målen i den regionala 

utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver 

vara extra nära länsstyrelsen, näringslivet och det 

civila samhällets organisationer, i synnerhet 

kommunerna. Ett starkt regionalt ledarskap är enligt 

regeringen en viktig framgångsfaktor för regional 

tillväxt och utveckling. Ett ökat regionalt ansvar 

och inflytande över det regionala tillväxtarbetet 

ställer höga krav på ett stärkt regionalt ledarskap 

med förmåga att göra prioriteringar på kort och lång 

sikt. 

 

Detta ansvar handlar om att företräda regionala 

intressen, samla aktörer från lokal, regional och 

nationell nivå, däribland näringsliv, akademi samt 
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det civila samhället, skapa samarbeten och 

erfarenhetsutbyten med andra länder, göra 

prioriteringar på kort och lång sikt, utifrån analyser 

och ett kontinuerligt lärande ta fram en långsiktig 

och strategisk planering för att uppnå regionala 

långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och 

kunna fatta strategiska och snabba beslut samt leda, 

samordna och koordinera utvecklingsprocesser i 

länet. 

 

För att lyckas med detta krävs både legitimitet och 

mandat för att samla aktörer och att utveckla och 

driva det regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt 

regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar 

förutsättningar för det goda livet exempelvis genom 

att invånarna kan säkra sin försörjning genom 

arbete, att det motverkar socialt utanförskap och 

bidrar till en meningsfull fritid. Det är faktorer som 

både är hälsofrämjande för invånarna och skapar ett 

stabilt skatteunderlag över tid. 

 

Prioriterat i budgetarbetet inför 2019: 

För att klara det nationella regionala 

utvecklingsuppdraget och för att säkerställa länets 

fortsatta positiva utveckling tillförs medel till 

regional utveckling med start 2019. Se sid .xx 

Projektmedel för utveckling 
Region Jönköpings län tilldelas årligen statliga 

utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa 

pengar fördelas mellan projektstöd, företagsstöd 

och kommersiell service. Den årliga 

bemyndiganderamen uppgår innevarande år till 

??? (62 mnkr 2018) miljoner kronor och anslaget 

som kan utbetalas till ?? (24 mnkr 2018) miljoner 

kronor. Bidrag som kräver minst 50 procents 

medfinansiering ges till projekt som stimulerar 

näringslivsutveckling och innovation, 

kompetensförsörjning och internationellt samarbete. 

 

Region Jönköpings län avsätter därutöver 27,5 

miljoner kronor till stöd för olika former av projekt 

och verksamheter som bidrar till regional tillväxt. 
 

Utöver ovanstående har Region Jönköpings län 

möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller 

själv söka EU- eller statliga medel från insatser och 

utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala 

utvecklingsarbetet. Det finns en förväntan från 

övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att 

regional utveckling i högre grad ska ta på sig 

ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av 

och dels genomförs med hög kvalitet och 

samordning. 

 

EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att 

genomföra EU:s gemensamma 

sammanhållningspolitik. Jönköpings län tillför i 

dessa sammanhang NUTS II-området Småland och 

Öarna. 

Egna verksamheter inom Regional 
Utveckling 
Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- 

och utvecklingsarbetet dels genom samverkan, 

samordning och koordinering av olika aktörer i 

länet och deras arbete och dels genom egna 

verksamheter. Utbildning och kultur och 

Länstrafiken är två stora verksamheter inom Region 

Jönköpings län och tillsammans med övriga 

verksamheter bidrar de till måluppfyllelsen inom 

Regional utveckling i länet. 

INRIKTNINGAR OCH 
PRIORITERINGAR 
Regional utveckling hanteras av nämnderna för 

Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet 

(ANA), samt Trafik, Infrastruktur och Miljö (TIM). 

Nedan anges respektive nämnds ansvarsområde 

under förslaget till strategiska mål och 

framgångsfaktorer. Utgångspunkterna för 

verksamhetsområdena Utbildning och Kultur, 

respektive Länstrafiken redovisas nedan. 

UTBILDNING OCH KULTUR 
Kultur kommer från latinets cultura som kan 

översättas till odling och bildning. Genom ett rikt 

och varierat kulturliv som erbjuder medborgare och 

besökare mångfacetterade kulturupplevelser odlar 

folkhögskolor, naturbruksskolor och Smålands 

musik och teater demokrati, attraktivitet, skapar 

förutsättningar för ökad turism och arbetstillfällen 

och ett bra liv i en region som är attraktiv för 

människor och företag. 

 

Genom utbildning inom naturbruk och 

folkhögskola bidrar Region Jönköpings län till 

tillväxt och utveckling av människor, 

framtidsnäringar och länet. Utbildningarna ska med 

bredd, djup och kvalitet överensstämma med 

efterfrågan och behov på arbetsmarknaden. Kultur 

är även hälsofrämjande och rehabiliterade, därför 

ses kulturen som en investering och en regional 

utvecklingsfaktor. Det skapar förutsättningar för 

Jönköpings län att vara den bästa platsen att leva på. 

Utbildningsverksamhet 
Region Jönköpings län driver 

folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av 

länets kommuner, huvudman för 

gymnasieskolans naturbruksprogram. 

Folkhögskoleutbildning 

I det livslånga lärandet har folkbildningen genom 

folkhögskolorna en viktig roll att fylla. 

Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer. 

Den enskilda skolan har stor frihet att utforma sina 

kurser utifrån skolans speciella inriktning och 

profil. Den har också möjlighet att göra 

anpassningar efter förkunskaper, intressen och 
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behov hos elever. Basen för folkhögskolornas 

utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som 

främst är avsedd för dem som saknar grundskole- 

eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar 

en stor roll för utbildning av personer med kort 

utbildning, invandrare och personer med 

funktionsnedsättningar. Folkhögskoleutbildningen 

finansieras huvudsakligen av statliga medel och 

bidrag från landstingen/regionerna. 

 

För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor 

gäller den profilering som lagts fast 2013 och som 

innebär kultur för Sörängens folkhögskola och 

folkhälsa för Värnamo folkhögskola. 

 

Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak 

genom ersättning baserad på deltagarvecka. 

Ersättningsnivån och maximalt finansierade veckor 

på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet 

fastställs inför varje budgetår. Ett särskilt ägarstöd 

som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga 

förutsättningar utgår till egna folkhögskolor. 

 

Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska 

följa rekommendation från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). 

Gymnasieutbildning 

På uppdrag av länets kommuner genomför Region 

Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen 

för gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal 

med kommunerna gäller till 31 december 2019. 

Avtalet har kompletterats med en överens-

kommelse om fortsatt samverkan fram till 2023. 

Förutom utbildning, är naturbruksgymnasierna 

också en regional mötesplats för forskning, 

näringsliv, organisationer och andra som söker 

kunskap inom naturbruk och utveckling av 

landsbygdsföretagande. 

 

Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med 

länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet 

för naturbruk, där både Region Jönköpings län och 

länets kommuner har representanter. Naturbruks-

programmet ska erbjuda ett brett utbud av olika 

inriktningar. 

 

Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar 

inom yrkeshögskola och uppdragsutbildning som är 

anpassade efter näringens behov erbjudas. För att 

uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets 

kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara 

ledande inom sina områden och att det ska ske ett 

kontinuerligt utvecklingsarbete, har en bransch-

analys och en bedömning gjorts om förutsättningar 

och framtida inriktning för perioden fram till och 

med 2022. Överenskommelse har träffats med 

länets kommuner om fortsatt samverkan under 

denna period. Naturbruksgymnasierna ska 

utvecklas mot att bli kunskapscentra för 

naturbrukets aktörer. 

Investeringar naturbruksgymnasierna 
För kommande investeringar gäller som 

grundläggande förutsättning att de kan finansieras 

med ett stabilt elevunderlag. Då utbildningen drivs 

på uppdrag av länets kommuner krävs att beslut 

om genomförande sker i nära samråd med länets 

kommuner och att objekt och finansiering 

godkänns av kommunerna. 

Kultur 
Kultur har betydelse långt utöver att enbart omfatta 

konstnärlig verksamhet. Kultur kan tillföra en viktig 

dimension till andra samhällsområden, men också i 

samverkan med andra politikområden fungera som 

motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser 

inom kulturområdet har betydelse för att stärka 

människors kreativitet, stärka den lokala identiteten 

och bidra till ett öppet och kreativt klimat i en 

region. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, 

ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd 

och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och 

rehabiliterande, men bygger även broar mellan 

människor och verksamheter. Ett rikt kulturliv och 

en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, 

region eller landsdel är attraktiv vid företags-

etableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och 

påverkar hur människor väljer bosättningsort. Väl 

marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen 

bidrar till ökad turism och fler jobb. 

Regional kulturplan 

Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för 

statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet 

med modellen är att öka utrymmet för regionala 

prioriteringar och variationer vilket innebär att 

Region Jönköpings län ansvarar för fördelning av 

statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den 

regionala kulturplanen ligger till grund för 

fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och 

konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen 

för det regionala konst- och kulturlivet. 

Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i 

samråd med länets kommuner och andra regionala 

aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och 

därmed i första hand hur befintliga resurser ska 

disponeras. Samtliga verksamheter inom 

kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara 

uppdragsbeskrivningar. De satsningar och 

prioriteringar som beskrivs i den regionala 

kulturplanen har uppföljningsbara handlingsplaner. 

För den aktuella planperioden är följande 

övergripande mål satta: 

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela 

länet. 

 Möjligheter för alla att delta och ta del av 

kulturliv och kulturupplevelser. 

 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av 

hög kvalitet inom både bredd och spets. 
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Kultur och hälsa 

Kultur har en stor betydelse för såväl samhället i 

stort som för den enskilde individen. Kultur kan 

vara en viktig del av vård, omsorg och 

rehabilitering men också ge intellektuell stimulans, 

öka människors motivation, livslust och bidra till 

god livskvalitet och livsmiljö. För att bidra till en 

mer jämlik hälsa behöver därför tillgången av 

kultur öka för personer som har svårt att ta del av 

den kultur som erbjuds i samhället. En styrgrupp för 

Kultur för jämlik hälsa och vård är etablerad i 

samverkan med länets kommuner, 

kulturinstitutioner och bildningsförbund. 

 

I flera av Sveriges regioner tillhandahålls 

kulturprogramsverksamhet riktat till patienter inom 

hälso-och sjukvård och personer inom äldre-och 

handikappomsorg. 

Region Jönköpings läns kulturverksamhet 

Region Jönköpings län utövar sitt regionala 

kulturansvar genom kulturinstitutionerna; Smålands 

Musik och Teater, Jönköpings läns museum samt 

genom kulturutvecklare inom dans, film, bild och 

form, hemslöjd och regionbibliotek. Dessutom ger 

Region Jönköpings län stöd till organisationer inom 

kulturområdet och det fria kulturlivet. 

Smålands Musik och Teater 

Verksamheten inom Smålands Musik och Teater 

omfattar egna och köpta produktioner inom musik, 

teater, musikteater och dans. Ett uppdrag är att 

bredda intresset och engagemanget för kulturen, 

genom samverkan med amatörer, barn och 

ungdomar, studieorganisationer med flera. 

Jönköpings läns museum 

Region Jönköpings län är tillsammans med 

Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, 

stiftare av Jönköpings läns museum. Region 

Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll 

och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för 

att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen 

Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge 

allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin 

historia, nutid och framtid. 2018 tillfördes 1 miljon 

kronor, dels genom omfördelning dels genom 

tillskott. Från 2019 tillförs ytterligare medel, se 

tabell sid.  Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet ska i inledningen av år 2019 

tillsammans med övriga stiftare göra en långsiktig 

plan för muséets verksamhet och finansiering.  

Övrig kulturverksamhet 

Kultur och utveckling 
Region Jönköpings läns egna utvecklare inom dans, 

film, bild och form, hemslöjd samt regionbibliotek 

är en samlad kompetens för stöd till kulturell 

utveckling i länet. Genom konstnärlig utsmyckning 

av Region Jönköpings läns lokaler tillhandhålls 

stimulerande miljöer för besökare och medarbetare 

samtidigt som konstinköp stödjer konstens 

utveckling och ger arbetstillfällen för konstnärer. 

Studieförbund 
Studieförbund som organiserar folkbildningen är 

en del av folkrörelsen i Sverige. Folkbildningen 

inom studieförbunden finansieras till stora delar 

genom stöd från staten, landsting/regioner och 

kommuner. Region Jönköpings län lämnar 

bidrag till studiedistrikt som är anslutna till 

studieförbund som får statligt stöd. Bidragen 

syftar till att främja länsinvånarnas behov och 

intressen för bildning, gemenskap och kultur. 

Bidragen avser stöd till administration, 

genomförande av kursverksamhet samt för 

anordnande av kulturarrangemang. 

Kulturbidrag till organisationer och enskilda 
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma 

organisationer, sammanslutningar och enskilda 

som driver verksamhet inom kulturområdet 

utifrån kulturplanens mål och inriktningar. Stöd 

kan ges i fem olika former: 

 Verksamhetsbidrag för stadigvarande 

verksamhet 

 Arrangörsbidrag för lokala kulturarrangemang, 

 Utvecklingsbidrag. 

 Barnkulturpeng till länets kommuner 

 Stipendier 

Kulturen ska nå ut till fler 

Region Jönköpings län har relativt, sett till 

andra län, en låg andel statliga kulturmedel 

per invånare. Arbete pågår för att de 

nationella kulturanslagen till länet ökar för 

att förstärka den kulturverksamhet regionen 

idag ansvarar för men också för att utveckla 

det fria kulturlivet. 

Skapa förutsättningar för konstutövare 

Smålands Musik och Teater ska verka för att nå 

och engagera länets alla invånare med ett varierat 

utbud för skilda smakriktningar. Ökad 

samverkan inom och utom länet med andra 

arrangörer och teatrar ska eftersträvas 

Samverkan i olika former med 

amatörteatergrupper och amatörmusiker ska vara 

ett naturligt inslag i verksamheten. För att 

matcha produktion och beställning ska Smålands 

Musik och Teater under 2019 fortsätta verka för 

att utveckla långsiktiga överenskommelser och 

samarbeten med kommuner och/eller lokala 

aktörer. 

Smålands musik och teater ska skapa fler 

kulturella möten 

Smålands musik och teater har också den viktiga 

uppgiften att bredda verksamheten för att nå nya 

målgrupper och skapa möten mellan amatörer 
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och teatern. Det fria kulturlivet ska få 

förutsättningar för att utöva sin 

kulturverksamhet på Spira till rimlig kostnad. 

 

Kulturhuset Spira är ett tydligt nav för 

professionell scenkonst till förmån för länets 

invånare. Smålands musik och teater har ett 

särskilt uppdrag riktat till länets barn och unga. 

Region Jönköpings län erbjuder länets 

kommuner att barn ges möjlighet att få en 

kulturupplevelse under både sin låg- och 

högstadietid. Skolorna själva arrangerar och 

finansierar eventuella transporter. 

Stiftelsen Jönköpings läns museum 

Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska 

mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt centralt är 

det mål som uttrycks som ”främja ett levande 

kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. 

Museet ska arbete för att människor får möjlighet 

att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya 

sammanhang. Ett särskilt ansvar finns för att 

utveckla och förnya engagemanget kring 

kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån de 

nationella målen för kulturmiljöarbetet 

KOLLEKTIVTRAFIKEN 
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en 

attraktiv region” förutsätter bland annat goda 

möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär 

att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud 

som möjligt ska erbjuda resenärerna en prisvärd, 

enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller 

fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska ses som 

”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke 

om resenärer och omvärld. 

 

God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig 

utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor 

till arbete, studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för 

att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men 

också utanför. Det skapar utveckling och 

attraktivitet. 

Kollektivtrafikmyndighet 
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektiv-

trafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen 

(SFS 2010:1065). Lagen innebär bland annat att 

kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geo-

grafiska marknadssegment får etablera kommersiell 

trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett 

regionalt trafikförsörjningsprogram som  beskriver 

den trafik som kan bli föremål för offentlig 

finansiering. 

Trafikförsörjningsprogram till 2025 

En övergripande strategi för utveckling av 

kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk 

där förutsättning för ökat resande är goda. Stråken 

måste samtidigt balanseras med en grundläggande 

trafikförsörjning för hela länet. Detta för att stödja 

en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar 

för en samhällsservice i hela länet. Områden som 

inte har förutsättningar för en utbyggd 

kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till 

hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en 

bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar 

bil- och kollektivtrafik eller cykel- och 

kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med 

fokus på fyra områden: 

 Skapa möjligheter till arbets- och 

studiependling. 

 Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i 

länet och till angränsande län. 

 Garantera ett grundläggande trafikutbud. 

 Underlätta resor med flera färdmedel. 

 

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av 

förutsättningarna för att nå miljömålen och en 

långsiktig och hållbar utveckling. 

 

Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för 

länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre 

revidering gjordes hösten 2016. Programmet, som 

är en viktig del i den regionala utvecklings-

planeringen, anger långsiktiga och strategiska mål 

för hur kollektivtrafiken kan bidra till regional 

utveckling och ett hållbart samhälle. 

 

Programmet bygger på de samråd med kommuner, 

kollektivtrafikföretag och organisationer som har 

genomförts i länet samt även på de samråd som har 

ägt rum med angränsande läns regionala kollektiv-

trafikmyndigheter, myndigheter, organisationer, 

kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala 

trafikförsörjningsprogrammets långsiktiga 

målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i 

budget. 

 

  



REGIONAL UTVECKLING 

 

15 
 

I trafikförsörjningsprogrammet anges 
följande långsiktiga mål 

Målområde Mål till 2025 

Resande 25 miljoner resor per år inklusive 
skolkortsresor 

60-procentig resandeökning 
exklusive skolkortsresor jämfört med 
2011 

Kundnöjdhet  
(andel nöjda) 

Allmän trafik alla länsbor 65 procent 
Allmän trafik resenärer  
80 procent Serviceresor  
85 procent 

Tillgänglighet Fler ska kunna resa med den 
allmänna kollektivtrafiken genom 
tillgänglighetshöjande åtgärder 

 

Skattesubventions- 
grad Miljö 

Den allmänna kollektivtrafiken ska 
över tid ha en skattesubventionsgrad 
på ca 50 procent 

All allmän kollektivtrafik ska drivas 
med förnyelsebara drivmedel 
Trafikens totala energiförbrukning/km 
ska minska med minst 25 procent  

Prioriterat uppdrag: 

Gällande trafikförsörjningsprogram sträcker sig 

fram till år 2025. En rad förändringar har skett i 

samhället sedan programmet antogs 2012 och som 

påverkar resandet. Bland annat förstoras 

arbetsmarknadsregionerna och resande över 

länsgränser ökar. Nya former för vårt resande håller 

på att växa fram genom ökad samverkan mellan 

kollektivtrafik och andra transportslag. 

Klimatmålen för trafikens utsläpp ska uppnås. 

Arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram 

påbörjas och omfattar tiden fram till 2035. 

Tåg 

På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas 

avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner 

samt av banornas tekniska standard och planerna 

på upprustning och utveckling. Eftersom 

regionaltågstrafiken har en långsiktigt 

strukturerande effekt i samhället är det mycket 

viktigt att planeringen av de framtida regionala 

tågsuppläggen och järnvägsinvesteringarna 

synkroniseras. 2022-2023 behöver Länstrafiken 

förnya sin fordonsflotta inom Krösatågen och en 

överenskommelse om fordonsanskaffning har 

tecknats med länen inom Regionsamverkan 

Sydsverige. De nya fordonen kan ej underhållas i 

nuvarande depå och planering för ny depå i Nässjö 

pågår tillsammans med Nässjö kommun och 

Trafikverket. 

Serviceresor 

Region Jönköpings län genom Länstrafiken 

ansvarar för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, 

färdtjänst) och det finns ett standardiserat 

koncept för hela länet. Detta gäller regelverk 

(exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken ska 

integreras med och komplettera linjetrafiken. För 

sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, 

inom ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn 

till de speciella behov som finns bland sjuka och 

personer med funktionsnedsättning. 

 

Kollektivtrafik övergripande 

Inriktningar 2019 

 Inom Regionsamverkan Sydsverige fortsätta 

arbeta med framtagandet av ett nytt biljett- 

och betalsystem. Målsättningen är att ha ett 

nytt system med möjlighet till 

länsöverskridande resor i drift senast 

december 2019. Arbetet utgår ifrån den 

nationella standard som arbetats fram inom 

Samtrafikens biljett- och betalsystemsprojekt. 

 Samarbetet inom Sydtaxan och med övriga 

grannlän. Region Jönköpings län ingår i 

Sydtaxan som är ett samarbete inom 

Regionsamverkan Sydsverige med syfte att 

förenkla resandet över länsgräns i Sydsverige. 

För att göra resandet så enkelt som möjligt är 

det viktigt att fortsätta arbetet med att ta fram 

gemensamma reseprodukter över alla 

länsgränser, även till Östergötland. Under 

2018 har Sydtaxan reviderats och ett nytt 

dokument ”Sydtaxan 2.0” föreslås antas av 

respektive län så att det börjar gälla senast vid 

införandet av det nya biljett- och 

betalsystemet. 

 Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i 

fordonen har stor påverkan på 

trafikkostnaderna. Aktiv marknadsföring, 

effektiva försäljningskanaler, till exempel till 

arbetsgivare och företag och bra information 

till resenärer och länsinvånare är viktigt för att 

öka resandet och därmed intäkterna. 

 En överenskommelse om samverkan för 

biogas i Jönköpings län har tecknats med 

länets kommuner. Inför kommande 

trafikupphandlingar är det viktigt att noggrant 

utreda vilka alternativ som finns vad gäller 

drivmedel till våra fordon. 

 

Prioriterade uppdrag:  

Ett nytt biljett- och betalsystem tas i drift 

2019/2020 och uppstart av trafik sker efter 

genomförda upphandlingar 2019-2021. För att öka 

resandet och uppnå målen i 

trafikförsörjningsprogrammet ska en ny strategi- 

och marknadsplan tas fram för Länstrafiken. 

 

Ett nytt koncept för närtrafiken ska utvecklas 

tillsammans med kommunerna. Ökad samverkan 

och samordning av all offentligt upphandlad trafik 

kan ge bättre förutsättningar att tillgodose 

landsbygdens behov av resor och skapa fler 

resmöjligheter. I arbetet med ett nytt koncept för 

närtrafiken ingår också att pröva om man kan 

inkludera t. ex. samåkningstjänster eller andra 

tjänster som ökar tillgängligheten på landsbygden.  
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Stadstrafik 
För att förbättra kapaciteten på linje 1 vilken har 

flest resenärer i stadstrafiken i Jönköping utreds 

möjligheten att göra om linjen till ett så kallat BRT-

stråk (Bus Rapid Transit, busstrafiksystem med 

lösningar från spårtrafik). 

 

Målsättningen är att kunna erbjuda resenärerna en 

förbättrad kapacitet i samband med starten av nästa 

trafikavtalsperiod i juni 2021. 

 

Trafikavtalet i Jönköpings stadstrafik är förlängt till 

juni 2021 vilket medför ökade kostnader från och 

med juni 2019. För att de beslutade utökningarna i 

trafikförsörjningsprogrammet ska kunna 

genomföras i stadstrafiken i Jönköping är en ny 

bussdepå nödvändig. 

Inriktningar 2019 

 Planera för första delsträckan av en ny framtida 

stomlinje i Jönköping. 

 Införa den första elbusslinjen i Jönköping. Vid 

halvårsskiftet beräknas den nya elbusslinjen 17 

starta med sträckningen Strandängen – Östra 

centrum (eventuellt Strandängen - A6). 

 Genomföra ny stadsbussupphandling i 

Jönköping med avtalsstart i juni 2021. 

 Medverka i arbetet för ny bussdepå i Jönköping 

med inflyttning i juni 2021. 

 Utbyte av stomlinjebussarna i Jönköping till nya 

biogashybridbussar 

Regiontrafik 

Inriktningar 2019 

 Slutföra ny regionbussupphandling med 

avtalsstart juni 2020. 

 Planera för fler turer Jönköping – Falköping – 

Skövde/Göteborg från december 2019 i enlighet 

med Västra Götalandsregionens Målbild Tåg 

2035. 

 Anskaffa nya tågfordon inom Krösatågsystemet 

som ersättning för och utökning av befintlig 

fordonsflotta i enlighet med målen i det 

Regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

Fordonen kommer att börja levereras 2022-

2023. 

 Medverka i arbetet för ny tågdepå i Nässjö 

tillsammans med Nässjö kommun och 

Trafikverket. 

Serviceresor 
En översyn av regelverket för sjukresor för att 

anpassa det efter dagens behov och förändringarna 

inom hälso- och sjukvården har gjorts under 2018. 

För 2019 föreslås ingen justering av egenavgiften, 

ersättningen för egen bil samt boende och 

högkostnadsskyddet vad gäller sjukresor. Regler för 

sjukresor och färdtjänst framgår av bilaga. 

 

Antal resor(tusental) Plan 
2019 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Sjukresor 167 153 165 

Färdtjänstresor 496 497 491 

Närtrafik 25 19 25 

Totalt antal serviceresor 688 669 681 

 

Inriktningar 2019 

 Slutföra ny servicereseupphandling med 

trafikstart september 2020. 

 En utvärdering av närtrafiken har genomförts 

och utifrån denna har en översyn av hur 

närtrafiken kan utvecklas och vara en del i 

omställningen till ett hållbart samhälle gjorts. 

 En översyn av regelverket för sjukresor har 

gjorts under 2018. 

Resursförstärkning 
Trafikförsörjningsprogrammets mål om ett ökat 

resande kommer att kräva betydande 

resursförstärkningar men också omdisponering av 

resurser från trafikutbud med lågt underlag. En 

utbyggnad av närtrafik i hela länet ger 

förutsättningar för att disponera om resurser från 

områden med svagt resandeunderlag samtidigt som 

behov av kollektivtrafik kan tillgodoses. 

 

Planeringsförutsättningar för trafikförändringar 

sträcker sig över en längre period än enbart 

kommande budgetår. Sedan 

trafikförsörjningsprogrammet trädde ikraft har till 

och med 2018 resursförstärkningar på drygt 125 

miljoner kronor tillförts kollektivtrafiken. 

Resursutökningar möjliggör olika åtgärder som 

exempelvis trafikutbyggnad, marknadsföring och 

en prissättning som gör kollektivtrafiken attraktiv. 

2018 års ekonomiska prognos och förväntade 

kostnadsökningar 2019 och framåt för den allmänna 

kollektivtrafiken ger vid handen att en genomsnittlig 

uppräkning av biljettpriserna motsvarande minst 

indexutvecklingen behöver göras vid 

tidtabellsskiftet i december 2018 och 2019. 

Prishöjningarna är en förutsättning för att 

bibehålla en budget i balans. 
 

I samband med att de nya trafikavtalen inom både 

allmän kollektivtrafik och serviceresor träder i kraft 

kommer sannolikt nya resurser att behövas för att 

täcka i dag okända kostnadsökningar. 

Förlängningen av trafikavtalet i Jönköpings 

stadstrafik från och med juni 2019 kommer i och 

med helårseffekten att kräva utökade resurser från 

och med 2020. 

 

För att nå målet i trafikförsörjningsprogrammet om 

en 60-procentig resandeökning till 2025 krävs en 

fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. En 

årlig resursförstärkning kronor tillförs 2020-2022 

för uppstart av nya linjer och eller utökad trafik på 
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befintliga linjer. Se sidan xx 

 

Taxorna för den allmänna kollektivtrafiken höjs 

med index för 2019. 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har 

möjlighet att under året besluta om tillfälliga 

prisförändringar. 

MÅL OCH SYSTEMMÄTETAL REGIONAL UTVECKLING 

Indikatorer regional utveckling 
Innovation och företagande 

 

Region Jönköpings län strävar efter det 
hållbara samhället med tillväxt av jobb 
och företag i hela länet, utvecklade 
forsknings- och innovationsmiljöer, 
jämställdhet, integration och mångfald, 
en miljödriven näringslivsutveckling samt 
ökad konkurrenskraft för 
landsbygdsföretag. 

 Ökat företagande bland kvinnor och 
utrikes födda 

 Ökat antal nya företag per 1000 
invånare 

 Förbättrat företagsklimat i länet 

 

Kompetensförsörjning 

 

Region Jönköpings län bidrar till att alla 

människor kan säkra sin egen 
försörjning genom ett arbete, en väl 
fungerande arbetsmarknad och 
varaktigt ökad sysselsättning, stärka 
kopplingen mellan utbildning och 
arbetsliv samt till att matchningen på 
arbetsmarknaden i länet stärks 

 Höjd formell utbildningsnivå i länet 

 Sänkt långtidsarbetslöshet 

 Sjunkande ohälsotal 

 

Attraktiva miljöer och tillgänglighet 

 

Region Jönköpings län verkar för att: alla 

människor har lika möjligheter att delta 
och bidra i ett tillgängligt, 
sammanhållande och hälsofrämjande 
samhälle som präglas av jämlikhet, 
jämställdhet och mångfald; alla ska ha 
möjlighet att vara en del av det 
framväxande e-samhället; utveckla 
tillgänglighet och implementering av 
offentliga digitala tjänster och ett ökat 
serviceutbud på landsbygden; främja 
utvecklingen av koldioxidsnåla och 
energieffektiva infrastrukturer och 
transporter, samt förbättra 
förutsättningarna för turism, rekreation, 
kultur och fritid. 

 Klimatutsläppen från fossilbränsle i 
Jönköpings län minskar 

 Andelen nöjda resenärer med 
kollektivtrafiken ökar i hela länet 

 Deltagandet i kulturlivet ökar i hela 
länet 

 Länsbefolkningen ökar 

 Länet når det nationella 
bredbandsmålet 2020 

 

Internationellt samarbete 

 

Region Jönköpings län stärker det 
gränsövergripande    innovationssystemet, 
bidrar till hållbara transporter, främjar 
anpassningen till energi-, miljö- och 
klimatutmaningen, utvecklar strategiska 
samarbeten och partnerskap i Sverige 
och andra länder för en hållbar 
utveckling på en global marknad 

 Antalet direktinvesteringar ökar 

 Andelen exporterande företag ökar 

 

 

Verktyg för regional utveckling 

 

Region Jönköpings län leder det 
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet 
genom en strategisk samordning av 
länets kommuner, näringsliv och 
civilsamhälle, ökad samverkan nationellt 
såväl som internationellt, ett stärkt 
analysarbete, strategiska satsningar 
inom målområdena samt riktade 
projektutlysningar. 

 Ett ledningssystem för strategisk 
samordning etableras 

 Analysarbetet utvecklas 

 Riktade projektutlysningar 
genomförs 
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STRATEGISKA MÅL, FRAMGÅNGSFAKTORER OCH 
SYSTEMMÄTETAL 

Utbildning 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiskt mål 

Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud på naturbruksprogrammet och regionens 
folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov. 

Framgångsfaktor Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning.  

Systemmätetal Mätmetod Mål 2019 Resultat 
2016 

Resultat 2017 

Antal antagna elever i förhållande till budgeterat antal 
utbildningsplats er (gymnasieskolan och gymnasie- särskolan) – 
könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

Statistik ≥ 1,0 1,1 0,94 

Sökande per utbildningsplats (folkhögskolan) 

– könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

Statistik ≥ 2,0 2,5 2,8 

 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiskt mål 

 Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd examen inom tre år 

 Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 

Framgångsfaktor: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Andel elever på 
naturbruksprogrammet 
som slutför sin utbildning 
med godkänd examen 

Statistik 90 % 68 % 78 % 

Andel deltagare som slutför 
kurs inom folkhögskolan 

- könsuppdelas 
(kvinnor/män/övriga) 

Statistik 85 % 86 % 81 % 
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Kultur 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiska mål: 

Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget 
skapande. 

Framgångsfaktorer: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och kulturintresserade 
medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2019 Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Publik Smålands Musik och Teater 

– Kulturhuset Spira 

 

Statistik 

 

≥ 70 000 

 

70 490 

 

75 335 

Publik Smålands Musik och Teater 

- utanför Kulturhuset Spira 

Statistik ≥ 30 000 49 086 28 080 

Publik vid föreställningar för barn och ungdom Statistik ≥ 25 000 44 406 31 651 

Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar eller 
annan kultur- verksamhet – gemensamt mål för Smålands Musik 
och Teater och Kultur och utveckling 

Statistik 100 % 100% 100% 

Perspektiv: Ekonomi 

Strategiskt mål: 

 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt. 

 Kostnadseffektiv verksamhet 
 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Ekonomi i balans ANA 
nämnden 

Ekonomisystem Inte överstiga budget  -1,2 mnkr 

Egenfinansieringsgrad 
– Smålands Musik 
och Teater 

Ekonomisystem ≥ 16,0 % 13,4 % 16,0% 
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Länstrafiken 

Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiskt mål: 

 Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor – för hållbar utveckling. 

 Andel tåg och bussar som går enligt tidtabell  

 Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. 

 Prisvärt 

 Nöjda kunder 

 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Andel tåg och bussar 
som går enligt 
tidtabell 

Kollektivtrafik 
barometern 

   

Allmän trafik  50 % 50 %   49 %*
 

- alla länsbor  60 % 67 %   59 %*
 

- resenärer  50 % 49 %   48 %   

     

Serviceresor ANBARO 85 % 83 %   81 %*  
 

* Ny mätmetod för Kollektivtrafikbarometern från och med 2017 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiskt mål: 

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Antal resor 
 
 
 

Antal påstigande/mil 
(regional trafik) 

Biljettsystem 
 
 
 

Biljettsystem 

Resandeökning 1,0 % 
exklusive skolresor = 
23,0 miljoner  

 

9,2 

22,4 miljoner  
 
 

9,2 grön   

22,4 miljoner röd  
 
 

9,2  

Perspektiv: Ekonomi 

Strategiskt mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag. 

Systemmätetal Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Ekonomi i balans TIM 
nämnden 

 

Kostnad/ per resenär- 
km (serviceresor) 

 

Skattesubventions- 
grad– allmän trafik 

Ekonomisystem 

 

 

Planeringssystem 
 
 

Ekonomisystem 

Inte överstiga budget 

 

 

Inte öka mer än index 
 
 

60 % 

-44,1 miljoner kr  
 

 

16:25 kr   
 
 

64 %    

-33,2 miljoner kr   
 

 

16:42 kr   

 

 

64%    
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Folkhälsa och sjukvård  
inklusive tandvård 
 
Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är en av Sveriges bästa, med topplaceringar när det 
gäller både kvalitet och tillgänglighet. Målet är bästa möjliga hälsa hos hela befolkningen och en bättre 
och jämlik vård. Du ska få den vård du behöver, när du behöver den och på det sätt du behöver den. 
 

 

 

 

Hälso- och sjukvården är till för människorna i vårt 

län; Esther, Britt-Marie, Sigge och alla andra nästan 

360 000 invånare. Det är deras behov, önskemål 

och förutsättningar som hälso- och sjukvården ska 

utgå från. En personcentrerad vård i partnerskap 

mellan patient och vårdgivare där man ser och 

möter hela människan. En nära vård byggd på tillit 

och samverkan.  

 

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård 

och omsorg där närheten definieras till geografi och 

tillgänglighet såväl som relationer. Region 

Jönköpings läns arbete med nära vård har påbörjats 

genom förflyttningen från sluten till öppenvård, 

från sjukhus till vårdcentral och från vård till 

hälsofrämjande insatser. Men det finns fortfarande 

mycket att göra. Målsättningen om att den nära 

vården ska stå för 30 procent av den totala hälso- 

och sjukvården år 2030 ska konkretiseras genom en 

strategisk plan om hur målet ska uppnås.  

 

1177 vårdguiden är dörren in till hälso- och 

sjukvården och en del av den nära vården. 

Målsättningen under planperioden är att samtal till 

1177 på telefon besvaras inom 5 minuter. 

Tillgänglighet är en fråga om förtroende.  

 

Förutsättningarna för egenvård ska bli bättre. 

Genom att bättre använda e-hälsa och 

digitaliseringen som nya arbetssätt skapas bättre 

möjligheter för att stödja människor i att själva 

kunna ta ansvar för sin egenvård och hälsa. Digitala 

vårdbesök är en naturlig del i utvecklingen av en 

mer tillgänglig och nära vård. 

 

Ibland händer det saker som kräver extra snabbt 

ageranden från vården och då krävs en bra 

ambulansverksamhet. För att möta behoven om 

bättre arbetsmiljö, mer jämlika arbetsvillkor och 

kortare insatstider vid prio 1 larm görs en 

förstärkning av ambulansverksamheten. 

Tillgängligheten blir bättre i hela länet. 

 

En av de stora utmaningarna är den ökade psykiska 

ohälsan. De som mår sämst är kvinnor och våra 

barn och unga. Psykisk ohälsa leder många gånger 

till andra sjukdomar och problem, både för den 

enskilda människan och för närstående. Arbetet 

med att tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa 

måste intensifieras. Tillgängligheten ska förbättras 

genom att mer hjälp ges i den nära vården. 

 

Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa 

upp, leva och åldras på.  

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård    
För att möta framtidens utmaning inom hälso- och 

sjukvård finns behov av ett större fokus på 

verksamheter utanför sjukhusvården och den nära 

vården. Detta inbegriper verksamheter i hela 

samhället; inom både Region Jönköpings län, 

kommunerna och civilsamhället. Regionen ska 

stödja det förebyggande arbetet. Möjligheter till 

arbete och utbildning, samt tillgängliga fritids- och 

kulturaktiviteter betyder mycket för befolkningens 

hälsa. En mer personcentrerad vård som skapar 

förutsättningar och tar tillvara patienters och 

närståendes förmåga är en mycket viktig del. 

Verksamheterna inom såväl hälso- och sjukvård 

som regional utveckling är viktiga i detta arbete. 

Genom att skapa förutsättningar för bättre hälsa, i 

ett system, kan resurser användas mer effektivt. 
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Den nära vården är basen i hälso- och sjukvården 

och vårdcentralen ska vara det självklara valet för 

invånarna när de har behov av hälso- och sjukvård. 

1177 Vårdguiden via web eller telefon är dörren in 

till hälso- och sjukvården. Förflyttningen från 

sluten till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral 

och från vård till hälsofrämjande insatser är 

påbörjad.  

 

 

 

Välfärdsutmaningen innebär att betydligt fler 

invånare ska dela på samma resurser som hälso- 

och sjukvården har idag. Om ett växande antal 

invånare skulle ha samma konsumtionsmönster av 

hälso- och sjukvård som idag och vi skulle utföra 

den på samma sätt skulle budgeten för hälso- och 

sjukvård behöva utökas med cirka 1 miljard kronor 

fram till 2030. Pengar som inte kommer att 

genereras genom ökade skatteintäkter då antalet 

personer i arbete beräknas vara i princip 

oförändrad. 

 

För att klara välfärdsutmaningen krävs en 

förflyttning av hälso- och sjukvård från den 

specialiserade vården till den nära vården, bättre 

förutsättningar för egenvård och förebyggande 

insatser. Digitalisering och artificiell intelligens kan 

vara viktiga arbetssätt för att minska resursför-

brukningen. Detta för att kunna ge hälso- och 

sjukvård till fler med mindre resurser per invånare. 

Förflyttningen behöver ske successivt med 

överföring av budget, uppdrag och medarbetare från 

den specialiserade vården till primärvård, egenvård 

och förebyggande insatser. 

 

Framtagande av en plan för Framtidens hälso- och 

sjukvård pågår och ska vara klar till augusti 2019. I 

denna ska beskrivas en strategi för hur den nära 

vården år 2030 ska stå för 30 procent av den totala 

hälso- och sjukvården. Den nära vården inkluderar 

barnhälsovård, kvinnohälsovård, ungdoms-

mottagningar samt rehabilitering.  Den nära vården 

ska öka sitt ansvarstagande för multisjuka och 

äldre. 

Medel tillförs, se tabell sidan 

Från mycket bra till bästa möjliga 
Hälso- och sjukvårdens budget för 2019 motsvarar 

cirka 9 miljarder kronor. Den stora resursen för 

utveckling uppstår genom att förbättra och 

effektivisera nuvarande verksamhet. På detta sätt 

frigörs arbetstid och andra resurser som kan satsas 

på nya områden och åtaganden. Vi arbetar enligt 

fem strategier: 

 
 

Det finns fortfarande trösklar inom hälso- och 

sjukvården, både mellan kommun och region och 

mellan olika delar av regionens verksamhet. Dessa 

trösklar måste arbetas bort så att hälso- och 

sjukvården blir sömlös. Frågan: Vad är bäst för 

Esther? ska genomsyra all verksamhet. 

 

Även om hälso- och sjukvården i region Jönköpings 

län rankas högt jämfört med andra regioner och 

landsting, saknas det inte utmaningar. En av de 

stora utmaningarna är den ökade psykiska ohälsan. 

Psykisk ohälsa leder många gånger till andra 

sjukdomar och problem, både för den enskilda 

människan och för närstående.  

Bra folkhälsa  
Region Jönköpings län arbetar aktivt för läns-

invånarnas hälsa och livskvalitet, genom att främja 

hälsa och förebygga sjukdom och skador. 

Folkhälsoarbetet bygger på samverkan med olika 

samhällsaktörer, som länets kommuner, myndig-

heter, organisationer och civilsamhälle. Verksam-

heterna inom såväl hälso- och sjukvård som 

regional utveckling är viktiga i folkhälsoarbetet. 

Möjligheter till arbete och utbildning, samt 

tillgängliga fritids- och kulturaktiviteter betyder 

mycket för befolkningens hälsa.  

 

Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och 

sjukvården och vara en självklar del i all vård och 

behandling. Underlag som beskriver variationen i 

befolkningens hälsa på kommunnivå används som 

prioriteringsgrund för kommunsamverkan.  

 

Strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa, 

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län, är antagen av Region Jönköpings 

län och länets kommuner. Handlingsplanen 

omfattar tre strategiska mål med sikte på år 2025 

och nio handlingsområden med prioriterade 

aktiviteter som revideras vartannat år: 
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Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning 

och ledning 

1. Statistik och analys  

2. Medborgarmedverkan 

3. Hälsoekonomi  

4. Förbättringsarbete och forskning 

 

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och 

samlärande regionalt och lokalt  

5. Samverkan och samlärande 

 

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor 

genom hela livet 

6. Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och 

hälsa 

7. Försörjning och sysselsättning  

8. Samhällsplanering och närmiljö 

9. Äldres livsvillkor och hälsa 

Strategi för hälsa 

Tillsammans - Varje dag lite bättre  

Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga 

välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och 

omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och 

samordnas för att främja hälsa och förebygga 

ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma 

mål, oavsett verksamhet. Strategin har tagits fram 

tillsammans med medlemmarna i Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Med start våren 

2017 genomfördes workshopar över hela landet. 

Deltagare var drygt 1 300 förtroendevalda och 

chefer i ledande ställning i kommuner, landsting 

och regioner samt inom skola, socialtjänst, vård och 

omsorg och hälso- och sjukvård. 

 

Strategi för hälsa innebär att vi kraftsamlar för att 

alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. 

För detta krävs att vi tillsammans blir ännu bättre 

på att främja hälsa och förebygga ohälsa, utveckla 

arbetsmetoder, sätta konkreta mål, mäta och följa 

upp resultaten.  

 

Det finns tre målområden för genomförandet av 

strategin.  

 En god och jämlik hälsa. Det övergripande 

nationella målet är en god och jämlik hälsa för 

alla. Samtliga verksamheters arbete och 

konkreta delmål värderas utifrån detta. 

 God kvalitet. Alla välfärdstjänster ska ha en god 

kvalitet. God kvalitet avgörs bland annat av 

elever, brukare och patienter men också av 

förmågan att förnya befintlig service utifrån 

sammanhang och målgrupp. 

 Hållbart och uthålligt. När vi arbetar rätt för att 

nå en god och jämlik hälsa och utför 

välfärdsarbetet med god kvalitet kommer 

resultatet bli hållbart och uthålligt. Det vill säga 

att hälsan kommer att förbättras inom alla 

områden och skillnader mellan olika grupper 

kommer att minska. 

Tillsammans med kommunerna i Jönköpings län tas 

under 2019 fram en handlingsplan och gemen-

samma indikatorer.  

God hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården ska vara 

 personcentrerad – vården ges med respekt och 

lyhördhet för individens specifika behov, 

förväntningar och värderingar 

 tillgänglig och ges i rimlig tid – ingen patient 

behöver vänta oskälig tid på de vårdinsatser som 

hen har behov av 

 jämlik – vården tillhandahålls och fördelas på 

lika villkor för alla utifrån behov 

 kunskapsbaserad och ändamålsenlig – vården 

bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet 

 säker – vårdskador förhindras genom ett aktivt 

riskförebyggande arbete. Den personal, de 

lokaler och den utrustning som krävs för god 

vård finns tillgängligakostnadseffektiv – 

tillgängliga resurser används på bästa sätt för att 

nå uppsatta mål. Detta innebär att vården, 

baserad på tillståndets svårighetsgrad, ges i 

samverkan mellan vårdens aktörer och med 

kostnadseffektiva åtgärder. 

Den nära vården  
 

 
 

 
(Emma Spak, samordnare SKL). 
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Den nära vården:  

 är ett nytt synsätt – ett nytt sätt att arbeta med 

hälsa, vård och omsorg.  

 är en personcentrerad vård och omsorg som 

utgår från patienten/brukarens och närståendes 

behov och förmåga 

 är att vården skapas tillsammans mellan patient 

och vårdgivare                

 arbetar preventivt och proaktivt och möter 

problemen uppströms  

 är det stöd kommuner, landsting och 

civilsamhälle kan ge för att möjliggöra en 

personcentrerad vård 

 är en kultur av tillit och samverkan, där var och 

en tar ansvar för sitt arbete och underlättar för 

steget före och efter för att skapa en 

sammanhållen vårdkedja 

 har primärvården som bas – ett skifte mot 

dagens sjukhusbaserade vård 

 använder e-hälsans alla möjligheter att möta 

patientens behov  

 är att slutenvård kan ges på annan plats än 

vårdinrättning 

 

Den nära vården är basen i hälso- och sjukvårds-

systemet. Målet är att huvuddelen av invånarnas 

behov av öppen hälso- och sjukvård tillgodoses i 

den nära vården.  Den nära vården omfattar 

vårdcentraler, barnhälsovård, kvinnohälsovård, 

barn- och ungdomshälsan samt ungdoms-

mottagningen.   

 

Vårdcentralen ska vara förstahandsvalet när 

invånaren har behov av hälso- och sjukvård under 

hela livet.  

 

Vårdcentralernas uppdrag, som förutsätter 

multiprofessionell samverkan i team, består av 

planerad och oplanerad vård i form av rådgivning, 

utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, 

rehabilitering, habilitering och uppföljning.  

 

Vårdcentralens uppgift är att: 

 bedöma och behandla sjukdomstillstånd hos 

dem som vänder sig till vårdcentralen  

 erbjuda förebyggande hälsovård och 

hälsosamtal 

 identifiera, lära känna och aktivt hålla kontakt 

med invånarna som valt vårdcentralen i syfte att 

stärka invånarnas förmåga att i högre 

utsträckning själva kunna påverka och hantera 

sin hälsa.  

 vara vårdsamordnare utifrån  invånarnas 

vårdbehov. Vårdsamordnaren är koordinator 

och fast vårdkontakt vid in- och utskrivning från 

sjukhuset. Vårdsamordnaren samverkar med 

sjukhus, kommun, patient och närstående för att 

säkerställa god och effektiv vård där ledtiderna 

vid utskrivning från den slutna vården kan 

hållas så kort som möjligt och onödig vistelse 

på sjukhus kan undvikas.   

 aktivt medverka till en väl sammanhållen 

vårdkedja när patienten har behov av annan 

kompetens än den vårdcentralen kan erbjuda 

 erbjuda fast vårdkontakt och organisera 

verksamheten så att de mest sjuka invånarnas 

behov av hälso- och sjukvård särskilt 

tillgodoses. Det gäller framför allt äldre 

invånare och invånare med sammansatta 

vårdbehov, kroniska sjukdomar och 

funktionsnedsättning. 

 särskilt fokus är på psykisk ohälsa eftersom det 

är den diagnos som ökar mest bland sjukskrivna 

personer 
 

För att ta fram en strategisk plan för utveckling av 

den nära vården till 2030 och  leda omställningen 

förstärks primärvårdsenheten inom Folkhälsa 

sjukvård  

 

I förfrågningsunderlaget Primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län beskrivs regionens mål, 

vårdcentralernas uppdrag och ersättningsvillkor. 

Förfrågningsunderlaget fastställs av 

regionfullmäktige och revideras årligen som en 

bilaga till budget och verksamhetsplan.  

Specialiserad somatisk vård, psykiatri, 

rehabilitering och diagnostik  

Den specialiserade vården är uppdelad i tre 

verksamhetsområden; medicinsk vård, kirurgisk 

vård samt psykiatri, rehabilitering och diagnostik. 

Organisationen ger förutsättning för jämlik vård där 

Region Jönköpings län på bästa sätt kan möta 

invånarnas behov av specialiserad somatisk och 

psykiatrisk vård. 

 

Utgångspunkter i organiseringen av specialiserad 

vård:  

 Den nära vården är bas för länets hälso- och 

sjukvård 

 Tre välfungerande akutsjukhus  

 Länssjukvården fördelas på tre sjukhus  

 Särskild hänsyn ska tas till fungerande 

vårdkedjor 

 Säkerställa resurser i form av personal, 

kompetens, utrustning och lokaler 

 Lärandeorganisation. 

 

Region Jönköpings län eftersträvar en tydlig 

ledning av specialiteterna. En allt högre grad av 

specialisering inom respektive klinisk specialitet 

leder till att samverkan i länet behöver utvecklas för 

att ge god och jämlik vård. Samverkan ska 

garantera att specialistkunskapen tas tillvara i hela 

länet och tryggar bästa möjliga vård för 

befolkningen. Det innebär att vården inom fler 

områden än hittills förläggs till ett eller två av de tre 

akutsjukhusen.  
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Tandvård 
Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen, 

som säger att Region Jönköpings län har ett 

övergripande ansvar att planera all tandvård, oavsett 

vem som är huvudman eller som utför den. 

 

Enligt lagen ska folktandvården svara för:  

 regelbunden och fullständig tandvård för barn 

och ungdomar, till och med det år de fyller 23 år  

 specialisttandvård för vuxna 

 övrig tandvård för vuxna i den omfattning som 

Region Jönköpings län bedömer lämpligt. 

 

Regionen ska se till att det finns tillräckliga resurser 

för patienter med särskilda behov av 

tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov 

av särskilt stöd erbjuds tandvård. 

 

Allmäntandvård bedrivs på en öppen marknad med 

etableringsfrihet och i princip fri prissättning. 

Allmäntandvård för vuxna finansieras av 

patientavgifter och ersättning från den statliga 

tandvårdsförsäkringen. Barntandvården finansieras 

av barntandvårdspeng. 

 

Region Jönköpings län är genom Folktandvården en 

stor producent av tandvård.  

 

Utan att frångå krav på konkurrensneutralitet, finns 

det skäl att ge specifika ersättningar till både 

Folktandvården och privattandvården, för 

åtaganden som inte har full kostnadstäckning 

genom tandvårdsförsäkringen, barntandvårdspeng 

eller patientavgifter. Det kan bland annat gälla 

uppdrag inom områden som geografisk 

tillgänglighet och prevention, samt riktade insatser 

för speciella diagnosgrupper. Inom barntandvården 

har Folktandvården ett särskilt uppdrag för 

kollektiva insatser, som finansieras med en särskild 

folktandvårdsspecifik ersättning. 

Samverkan med kommunerna 
Samverkan med kommunerna sker utifrån det 

gemensamma ledningssystemet för samverkan. Tre 

strategigrupper inom områdena barn och ungdomar, 

psykiatri och missbruk samt äldre ansvarar för att 

omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden 

och med årliga handlingsplaner verka för 

samverkan och att bästa sätt ta tillvara de 

gemensamma resurserna. När allt mer vård ska ges 

nära hemmet finns behov av resurseffektiva 

arbetssätt. Befolkningsstrukturen med allt fler äldre 

invånare, teknisk och digital utveckling kräver nya 

samverkansstrukturer. Vi arbetar i samverkan 

utifrån länsinvånarnas perspektiv genom att utgå 

från frågan ”Vad är bäst för Esther?” 

Det gemensamma arbetet utgår från värdegrunden: 

 Vi utgår från patientens/brukarens behov. 

 Vi samarbetar aktivt över organisations- och 

huvudmannagränser. 

 Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit. 

 Vi lär av varandra och tar tillvara varandras 

kompetens. 

 

Utöver dessa finns områden där samarbete sker 

inom varje strategiområde; folkhälsa, 

funktionsnedsättning och e-hälsa.  

 

Tillsammans med kommunerna utvecklas ett sätt att 

kontinuerligt följa upp verksamheten.  

 

 
 

Kommunalt forum är ett nätverk med politiker från Region 
Jönköpings län och länets kommuner för samråd och 
inriktningsbeslut i frågor inom folkhälsa och sjukvård och 
regional utveckling. 
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Perspektiv: Medborgare och kund 

STRATEGISKT MÅL: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder  

FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet   

Att skapa en vård som är personcentrerad, 

tillgänglig och jämlik är en av vårdens viktigaste 

utmaningar. Avsikten är att inte spara någon möda 

för att prova, och sedan införa, nya angreppssätt för 

att fortsätta stärka patientens ställning och göra det 

möjligt för människor att ta eget ansvar för sin 

hälsa. Det ska ske genom att involvera patienter och 

närstående i utvecklingen av hälso- och sjukvården 

samt erbjuda vård med bästa möjliga tillgänglighet, 

valmöjligheter och stöd för egenvård. 

 

Personcentrerad vård  
I den personcentrerade vården ska andra behov än 

enbart de fysiska behoven lyftas fram. Region 

Jönköpings län strävar efter att på olika sätt 

involvera patienter och närstående i hälso- och 

sjukvården. En viktig framgångsfaktor är den 

personcentrerade vården som innebär att se och 

möta hela människan och där individens berättelse 

är utgångspunkten för partnerskap, gemensam 

planering och ömsesidig respekt för varandras 

kunskap. 

 

Även anhöriga och närståendes hälsa och 

delaktighet ska finnas med och ha en tydligare roll 

vid varje kontakt med vårdgivare. Den 

personcentrerade vården ska utvecklas och 

inkludera patientföreningarna och brukarråd i 

arbetet. 

 

Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för 

personer med kroniska sjukdomar och deras 

närstående fortsätter. Exempel på mötesplatser är 

Hjärtats hus för invånare som har eller har haft 

cancer, lärcafeér, levande bibliotek och 

självhjälpsgrupper. Verksamheten ska bedrivas i 

hela länet. 

 

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell 

undersökning som visar hur människor lokalt och i 

Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Målet är 

att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter 

hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och 

närstående. Patienternas erfarenheter av ett specifikt 

besök eller vårdtillfälle fångas via den nationella 

patientenkäten.  

 

Den 1 januari 2018 trädde Lag om stöd vid 

klagomål i kraft. Lagen ger patientnämnderna ett 

utökat uppdrag med att stödja och hjälpa patienter 

att föra fram klagomål och att få klagomål 

besvarade, så att de bidrar till utveckling av hälso- 

och sjukvården.  

 

 

 

 

 

 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Kundtillfredsställelse  Nationell 
patientenkät  

Högre genomsnittligt 
resultat för 
dimensionerna i 
jämförelse med 
föregående 
undersökning  

Jämförelser med 
tidigare års mätning 
kan ej göras 
eftersom konceptet 
för nationell 
patientenkät har 
förändrats. 

Jämförelser med 
tidigare års mätning 
kan ej göras 
eftersom konceptet 
för nationell 
patientenkät har 
förändrats. 

Jag har tillgång till den 
hälso- och sjukvård 
jag behöver – 
instämmer helt/delvis 

Hälso- och 
sjukvårdsbarometern 

90 %   89 % varav 

Kvinnor 89,5 % och 
män 88,6 % 

 90 % varav 

Kvinnor 91,5 % och 
män 88,1 % 

Andel i befolkningen 
som har stort/mycket 
stort förtroende för 
hälso- och sjukvården 
i sin helhet i sitt 
landsting/sin region 

Hälso- och 
sjukvårdsbarometern 

75 %  71,9 % varav 
Kvinnor 72,6 % och 
män 72 % 

 

 72 % varav 
Kvinnor 74,2 % och 
män 70,5 % 
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Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver den 

 

 

Existentiell hälsa och andlig vård 
Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn 

innebär att man samtidigt beaktar både fysiska, 

psykiska, sociala och andliga eller existentiella 

behov. Olika aspekter av hälsa är nära samverkande 

och en bearbetning av de existentiella frågorna kan 

vara en förutsättning för en hälsofrämjande process. 

All vårdpersonal bör därför kunna ge 

grundläggande stöd vid existentiella kriser. 

Människors existentiella hälsa behöver också 

uppmärksammas i det breda folkhälsoarbetet. Det 

sker med WHO:s åtta existentiella dimensioner som 

teoretisk grund och framför allt inom ramen för 

satsningen Hälsa för livet. Inom den specialiserade 

vården utför Sjukhuskyrkan ett arbete kopplat till 

existentiella, andliga och religiösa behov. Sedan 

några år tillbaka håller även muslimsk och 

buddhistisk andlig vård på att etablerats i länet.  

Etik och bemötande  
Bemötandet inom hälso- och sjukvården har en 

avgörande betydelse för patientens vårdupplevelse. 

Arbetsplatser och verksamheter ska präglas av ett 

bra bemötande som bygger på ett humanistiskt och 

normmedvetet synsätt, respekt och allas lika värde. 

Reflektion över gemensamma etiska värden är ett 

sätt att hålla den empatiska förmågan och 

medkänslan för människors beroende och sårbarhet 

vid liv. Den etiska värdegrund som uttrycks i bland 

annat HSL, i riksdagens prioriteringsbeslut och i det 

synsätt som företräds av WHO och FN utgör en 

etisk plattform för hälso- och sjukvården som också 

knyter an till delar av Region Jönköpings läns 

program för social hållbarhet.  

Det centrala etikrådet har uppdraget att initiera, 

stödja och stimulera etikarbetet, bland annat genom 

att 

 höja den etiska kompetensen hos medarbetare 

och förtroendevalda 

 främja samtal och etisk reflektion i planering, 

beslut och daglig verksamhet 

 ge vägledning och stöd kring etik och 

förhållningssätt 

 

Under planperioden ska ett arbete kring 

prioriteringar i vården ske i samverkan mellan 

förtroendevalda och profession.  

Tillgänglig vård  
Tillgängligheten till vården är en central 

förtroendefråga för hälso- och sjukvården och 

avgörande för patienters tillfredsställelse med 

vården. Utgångspunkten är att vården ska vara lätt 

att nå och ges i rimlig tid. Det är viktigt att patienter 

kan känna tillit till vården och en trygghet i att man 

får vård när man behöver den. Det finns en lång 

tradition av arbete för att förbättra tillgängligheten 

inom respektive specialitet och verksamhetsområde. 

Från 1 januari 2018 ska man som patient bli 

medicinskt bedömd av en sjuksköterska, läkare 

eller fysioterapeut inom 3 dagar.  
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1177 Vårdguiden på telefon ska vara dörren in till 

vården och stöd i individens kontakt med vården 

och som en integrerad del i hälso-, sjuk-, tandvårds- 

och omsorgsstrukturen.  För att öka tillgängligheten 

till 1177 Vårdguiden på telefon utvecklas nationell 

samverkan. 1177 ska ha en tydlig koppling till den 

nära vården och en målsättning under planperioden 

att samtal ska besvaras inom 5 minuter. Medel 

tillförs, se tabell sidan xx 

 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Medicinsk bedömning 
inom 3 dagar 

Nationella 
väntetidsdatabasen 

90 % Nytt mått Nytt mått 

 

 

 

Ökade öppettider vid vårdcentraler 
Som ett led i arbetet för en bättre och mer 

tillgänglig primärvård i regionen behöver 

vårdcentralerna anpassa sina öppettider utifrån 

patienternas behov. Ett förlängt öppethållande kan 

skapa en bättre tillgänglighet för patienterna, ett 

bättre lokalutnyttjande, en mer flexibel 

bemanningsfunktion och en bra arbetsmiljö. Den 

nära vården ska vara första linjens hälso- och 

sjukvård där flertalet patienter ska söka sig för att få 

sitt vårdbehov tillgodosett och tillgängligheten 

behöver bli bättre utifrån patientens behov. 

Vårdcentralen istället för akuten 
Genom att förtydliga den nära vårdens uppdrag för 

akuta patienter, utveckla gemensamma arbetssätt 

och förbättra tillgängligheten till den nära vården 

ska patientströmmarna styras effektivare från 

akutmottagningarna till rätt vårdinstans dagtid och 

kvällar. Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov 

under hösten 2018. Jourcentral byter namn till 

närakut. Närakut bedrivs på vårdcentralen dagtid 

och är koncentrerad till minst tre platser på jourtid. 

Psykiatri i den nära vården 
Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har 

ökat. Den nära vårdens uppdrag inom psykisk 

ohälsa ska förstärkas för att tillgodose detta behov. 

Ett ökat omhändertagande ska ske av patienter med 

psykiska besvär i den nära vården. För detta behövs 

en utveckling av teamarbetet.  

 

 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Faktisk väntetid till första 
besök i specialiserad vård 
– andel kvinnor och män 
som fick komma inom 60 
dagar (somatisk och 
psykiatrisk vård) 

Nationella 
väntetidsdatabasen 

80 %   80 %, varav 

kvinnor 81,3 % och 

män 78,1 % 

 75 %, varav 

kvinnor 76,3 % och 

män 72,3 % 

Faktisk väntetid till 
operation/åtgärd inom 
specialiserad vård – andel 
kvinnor och män som fick 
en operation eller åtgärd 
inom 60 dagar 

Nationella 
väntetidsdatabasen 

80 %  
 

 77,8 %, varav 

kvinnor 77,3 % och 

män 78,3 % 

 75 %, varav 

kvinnor 74,9 % och 

män 74,8 % 

Genomförda återbesök 
inom medicinskt 
måldatum 

Diver  90 % Nytt mätetal 2017  68 %, varav 

kvinnor 70,9 % och 

män 64,6 % 

Tid till ambulans – andel 
prio 1 larm inom 20 
minuter 

 80% Nytt mätetal 2019 Nytt mätetal 2019  

 

 

E-hälsa och välfärdsteknologi 
Välfärdsteknik och e-hälsa är ett expanderande 

område med stora kvalitetsvinster för den enskilda 

patienten. Den kan också ge möjlighet till att 

effektivisera sjukvården. Region Jönköpings län är 

aktiv i implementerandet av olika välfärdstekniska 

lösningar och i utveckling av e-hälsområden. 

Implementering av e-hälsa (IT) ska ske på ett 

kostnadseffektivt sätt som leder till 

kvalitetsförbättringar inom vården.  

Regeringens och SKLs vision för e-hälsoarbetet 

utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter 

i syfte att: 

 Underlätta för människor att uppnå en god och 

jämlik hälsa och välfärd 

 Utveckla och stärka egna resurser för ökad 

självständighet och delaktighet i samhällslivet 
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Region Jönköping län arbetar mot den nationella 

visionen och arbetet innefattar utveckling, 

samordning och införande av e-hälsostöd i form av 

nya vårdtjänster och invånartjänster. Nyttoeffekter 

ska skapas för: 

 Invånare, patient och närstående ska ha tillgång 

till lättillgänglig och kvalitetssäkrad 

information, åtkomst till dokumentation från 

insatser och behandlingar, samt individuellt 

anpassad service och e-tjänster. 

 Vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande 

och samverkande verksamhets- och 

beslutsstödsystem som säkerställer hög kvalitet 

och säkerhet.  

 Beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för 

uppföljning av kvalitet och säkerhet samt få 

relevanta beslutsunderlag för planering, styrning 

och resursfördelning. 

För att vården ska kunna dra full nytta av och 

använda e-hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig 

utveckling och förbättring av vårdens processer och 

arbetsflöden. Genom nationell och regional 

samverkan kring standardiserat arbetssätt kan 

vården effektiviseras och en ökad kvalitet och 

patientsäkerhet uppnås. Utgångspunkt är rätt 

information på rätt plats i rätt tid, med stöd av 

digitala verktyg för vårdplanering, kunskapsstöd, 

vårdprocessutveckling via standardisering och 

systematisering parallellt med personcentrering och 

med möjlighet till mobilitet och distansarbete. 

Digitala vårdsbesök är en naturlig del i 

utvecklingen av vården, och vården blir allt mer 

digifysisk, det vill säga vården innehåller både 

digitala och fysiska besök. 

 

 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR Jämlik hälsa och vård    

Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och 

att vården ska erbjudas och fördelas på lika villkor. 

Arbetet med mänskliga rättigheter och 

diskrimineringsgrunder är en viktig utgångspunkt 

liksom FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättningar.  

 

Grupper med särskilda behov identifieras och 

uppmärksammas genom bland annat uppföljning av 

resultat. Förbättringsarbeten uppmärksammar 

skillnader i behandling och resultat mellan olika 

grupper, till exempel kvinnor och män. För att bidra 

till en mer jämlik hälsa behöver tillgången på kultur 

öka för personer som har svårt att ta del av den 

kultur som erbjuds i samhället.  

 

När det gäller hbtq-frågor arbetar vi under devisen: 

Vi är till för alla  

 ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd 

på grund av sexuell läggning eller 

könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården 

 förebygga och minska ohälsa bland hbtq-

personer 

 alla ska känna sig välkomna att arbeta hos oss 

oavsett sexuell läggning eller 

könsidentitet/könsuttryck. 

 

Detta gäller alla arbetsplatser i regionen oavsett om 

det är vård eller annan verksamhet. Utbildning i 

hbtq-frågor liksom diplomering erbjuds 

verksamheter inom Region Jönköpings län och 

samarbetspartners. 

Asyl och flyktingar 
Den nära vården erbjuder hälsoundersökningar åt 

alla nyanlända asylsökanden i Jönköpings län. 

Målet är att nå alla med erbjudande om 

hälsoundersökning.  Hälsoskolor har genomförts på 

olika asylboenden, HVB-hem, föreningar, 

medborgarskolor, gymnasium, kyrkor och 

familjecentraler i länet. Ett hälsofrämjande program 

som omfattar utbildning och information inom 

områden som egenvård, hälso- och 

sjukvårdsinformation, sömn, stress och oro samt 

levnadsvanor. I samband med hälsoskola erbjuds 

möjlighet till enskilda samtal och rådgivning. 

Arbetet genomförs av regionens 

hälsokommunikatörer i fem olika språkområden.  

 

För personer med utländsk bakgrund finns behov av 

anpassad kommunikation kring hälsa och svensk 

sjukvård. En långsiktig modell för fortsatt stöd till 

målgruppen är framtagen och införs i samverkan 

med länets kommuner, tillsammans med stödjande 

insatser för att aktivera invånarnas frivilliga 

engagemang. Fortsatt samverkan med kommunerna 

behövs för att stärka och främja en positiv 

hälsoutveckling och underlätta integrationsarbetet 

både för personer i asylprocess och nyanlända. 

Även ett fortsatt stöd för ensamkommande barn i 

vård, skola och hem behövs.  
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Framgångsfaktor: Bästa plats att växa upp och åldras på  

Barn och ungdomars hälsa  
Symtom på ett nedsatt psykiskt välbefinnande är 

vanligare bland svenska 15-åringar än i andra 

länder. Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar 

stadigt, särskilt hos flickor. Samtidigt ställer fler 

frågan om hur den existentiella hälsan påverkar hur 

vi mår, både psykiskt, fysiskt och socialt. För att 

komma tillrätta med den negativa utvecklingen 

fortsätter samverkan mellan Region Jönköpings 

läns ansvarsområde för unga och kommunens 

elevhälsa. 

Barnhälsovård 
Barnhälsovården i Jönköpings län arbetar enligt det 

nationella barnhälsovårdsprogrammet. Syftet är att 

bidra till en mer jämlik barnhälsovård över hela 

landet. Betoning i programmet ligger på jämlik 

hälsovård med generella insatser till alla familjer 

samt riktade insatser till familjer med behov av 

extra stöd. Region Jönköpings län ska arbeta 

tillsammans med kommunerna för att ge barn 0-19 

år förutsättningar för bästa möjliga hälsa. 

Tillgängliga familjecentraler 
Utvecklingen av familjecentraler i kommuner är en 

viktig del i de förebyggande insatserna för stöd till 

nyblivna föräldrar. Familjecentralen är en 

lättillgänglig mötesplats för familjer. Basen är den 

allmänna kvinno- och barnhälsovården i samverkan 

med öppna förskolan samt en förebyggande 

individ- och familjeomsorg (socialtjänst). I dag 

saknar två kommuner i Region Jönköpings län 

familjecentral. Förberedelser för familjecentraler 

pågår i Gnosjö och Mullsjö. Familjecentraler finns 

tillgängliga för att stötta nyblivna föräldrar med 

information, praktisk hjälp samt uppmuntra och 

stimulera ett jämställt och aktivt föräldraskap. .  

Alla familjecentraler ska genomföra föräldrakurser 

samt särskilt erbjuda pappautbildning. Kvinno- och 

barnhälsovården ska identifiera ohälsosamma 

levnadsvanor och motivera till goda levnadsvanor. 

Målet är att i samverkan med kommunerna etablera 

minst en familjecentral i varje kommun. En modell 

för verksamhetsuppföljning med 

självvärderingsinstrument, föräldraenkät, 

slussningsstatistik och årshjul har införts på alla 

familjecentraler.  

Ungdomsmottagningar 
Ungdomsmottagningen erbjuder insatser som rör 

sexuell, fysisk, psykisk och social hälsa utifrån en 

helhetssyn på ungdomar och deras 

problemformuleringar. Ungdomar ska kunna gå till 

den ungdomsmottagning de vill. Personalen ska ha 

bred yrkeskunskap som svarar mot de problem som 

ungdomarna väntas söka för. Arbetet omfattar 

uppsökande, förebyggande och behandlande 

insatser. Ungdomsmottagningarna drivs och 

samfinansieras tillsammans med länets kommuner.  

 

I dag är många ungdomar äldre när de kommer ut 

på arbetsmarknaden. Det innebär att allt fler unga 

hamnar i ett gränsland när det gäller möjlighet till 

egen försörjning och att förverkliga sina 

framtidsplaner. Därför behövs en samordning när 

det gäller åldersgräns på Region Jönköpings läns 

ungdomsmottagningar och umo.se, som är 

regionernas och landstingens webbplats för alla 

som är mellan 13 och 25 år. En översyn görs 

tillsammans med kommunerna när det gäller vilka 

åldrar som ska inkluderas samt eventuella 

justeringar av personalbehov på 

ungdomsmottagningarna.  

 

Staten lyfter ungdomsmottagningarnas roll för den 

psykiska hälsan och fördelar statsbidrag för att 

stärka den psykosociala verksamheten vid länets 

ungdomsmottagningar. En uppbyggnad av olika 

digitala tjänster t ex virtuell ungdomsmottagning 

och andra e-tjänster pågår.  

Främja barn och ungdomars hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa möts med både hälsofrämjande, 

förebyggande och riktade insatser i samverkan 

mellan kommun och landsting/region. Barn- och 

ungdomshälsans verksamheter för lindrig psykisk 

problematik är fullt utbyggd med en verksamhet i 

varje länsdel. Strategigrupp barn och ungas 

gemensamma satsningar för att utveckla stöd, vård 

och behandling till barn med både social 

problematik och psykisk ohälsa fortsätter. 

 

Första linjens psykiatri för barn och unga erbjuds 

via barn- och ungdomshälsan som under 2016-2018  

tillfälligt förstärktes för att öka möjligheten att ta 

emot nyanlända barn och ungdomar. 

Utvecklingsområden: 

 Förbättra tillgänglighet till första besök, 

utredning och behandling 

 Fortsatt utveckling av samarbete över 

huvudmannagränser 

 

Ett länsövergripande barnskyddsteam inrättas i 

projektform. Teamet ska bedriva utbildning och 

verka för att en generell kunskapsnivå inom 

samtliga hälso- och sjukvårdsinstanser upprätthålls, 

bedriva uppföljning och kvalitetssäkring och 

formulera rutiner för handläggning av barn som far 

illa. Dessutom ska teamet konsultativt bistå vid den 

medicinska utredningen och vid anmälningar till de 

sociala och polisiära myndigheterna.  

 

Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, 

socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och BUP 
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(barn- och ungdomspsykiatri) vid misstanke om 

misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och 

ungdomar. Barnahus har två övergripande mål; dels 

att förstärka barns rättigheter och ge barnen bättre 

stöd, dels att höja kvaliteten på genomförda 

utredningar så att domstolarna på bättre grunder kan 

fälla eller fria misstänkta gärningsmän. 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  
Behovet av barn- och ungdomspsykiatrins 

verksamhet har ökat markant under flera år. Antalet 

barn som behöver bättre stöd för att klara sin 

skolgång eller sin vardag på grund av neuropsykisk 

funktionsnedsättning ökar. Föräldrar som söker stöd 

och hjälp för sitt barn via barnhälsovården eller 

skolverksamheten blir ofta remitterade till BUP, 

barn- och ungdomspsykiatrin. Det är angeläget med 

snabbt omhändertagande och kort väntetider till 

utredning och behandling så att stödinsatser kan 

erbjudas, vilket kan bli avgörande för framtida 

personlig utveckling och välmående.  

Barn på sjukhus 
Region Jönköpings län arbetar med 

Barnkonventionen som grund och Nordisk nätverk 

för Barn och ungas rätt och behov inom hälso- och 

sjukvårds (NOBAB:s) riktlinjer som bygger på 

konventionen för att säkra att barn och unga bemöts 

och vårdas på bästa sätt. En utredning genomfördes 

under 2018 som förtydligade att barn som söker 

kirurgisk eller ortopedisk vård på akutsjukhusen i 

Eksjö och Värnamo och som planeras att vårdas 

mer än 48 timmar på sjukhus förflyttas direkt till 

barn- och ungdomsmedicinska kliniken, 

Länssjukhuset Ryhov. 

Trygg och säker vård och omsorg 
Kommunernas och Region Jönköping läns 

utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och 

utskrivning från sjukhus fortsätter liksom 

utvecklingen av vård och stöd i hemmet. Målet för 

arbetet med Trygg och säker vård och omsorg är 

att invånarna i Jönköpings län ska kunna säga "Jag 

får den vård jag behöver, när jag behöver den och 

där jag behöver den". Vårdcentralens vård-

samordnare är koordinator och fast vårdkontakt vid 

in- och utskrivning från sjukhus. Vårdsamordnaren 

samverkar med sjukhus, kommun, patient och 

närstående för att säkerställa att god och effektiv 

vård sker i hemmet. Ledtiderna vid utskrivning från 

den slutna vården ska hållas så korta som möjligt 

när vistelse på sjukhus är nödvändig. 

Läkarmedverkan i hemsjukvården ska förstärkas.  

Kroniska sjukdomar 
Den nära vården ska erbjuda invånare med kroniska 

sjukdomar det stöd och den tillgänglighet de 

behöver för att kunna leva med så hög livskvalitet 

som möjligt. Utvecklingsarbetet omfattar bland 

annat fördjupad kartläggning av invånarnas behov, 

förbättrade arbetssätt och uppföljningsrutiner, 

kompetensutveckling, e-hälsa och effektiva 

självhjälpsstöd. Insatserna ska minska behandling 

med flera samtidiga läkemedel, inskrivningar på 

sjukhus, återinläggningar och undvikbar 

sjukhusvård. Patientens egna erfarenheter ska tas 

tillvara.  

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom 
Under planperioden genomförs förbättringsarbeten i 

samverkan mellan den specialiserade psykiatriska 

vården, den nära vården och kommunen. Syftet är 

att förbättra resultaten för somatisk samsjuklighet, 

upprättade hälsoplaner, hälsofrämjande insatser, 

samordnade vårdplaneringar och patientnöjdhet. 

Äldres psykiska hälsa är ett viktigt område att satsa 

på.  

 

 

 

STRATEGISKT MÅL: Bra munhälsa och god tandvård   
 

Tandvårdens mål är bra munhälsa på lika villkor för 

länets befolkning. Sambandet mellan tandhälsa och 

allmän hälsa blir allt tydligare. Därför är det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet viktigt för 

alla patientgrupper. 

Inom allmäntandvården kan både vuxna, barn och 

ungdomar fritt välja vårdgivare. Tillgängligheten 

till Folktandvården har minskat och det 

förekommer väntetider både internt för 

revisionspatienter och för nya patienter. Satsningar 

för att möta behovet bör prioriteras. Vård och 

behandling ska så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Tillgänglighet 

och bemötande ska prioriteras. 
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FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter 
hos befolkningen   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Andel kariesfria 19-åringar  

Resultaten kommer att 
redovisas i andel kvinnor 
och andel män. 

IT-systemet T4 45 % 

 

 46,2 %, varav 
kvinnor 46,3 % och 
män 46,1 % 

 42 %, varav 
kvinnor 43,0 % och 
män 41,4 % 

  

FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet och bra bemötande  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Andel revisionspatienter i 
tid till undersökning och 
behandling – 
Folktandvården totalt 

T4/Diver 90 % Nytt mått 2019 Nytt mått 2019 

Specialisttandvården – 
antal remisspatienter som 
väntat mer än 60 dagar  

T4/Diver  0   

Täckningsgrad för den 
uppsökande 
verksamheten  

Statistik  90%  94 %  95 % 

Andel berättigande till 
nödvändig tandvård som 
fått den utförd  

Statistik Bättre än föregående 
år 

 51 %, varav 
kvinnor 48 %, och 
män 55 % 

 50 %, varav 
kvinnor 47 % och 
män 54 % 

 

 

Tillgänglig vård är en viktig grundförutsättning för 

Region Jönköpings läns övergripande 

befolkningsansvar och mål om god tandvård. I 

begreppet ”god tillgänglighet” ingår olika delar som 

kort väntetid för att få komma till en tandläkare, 

ökad tillgänglighet med längre öppettider och 

service alla vardagar samt rimligt avstånd till 

närmaste klinik. 

 

Allt fler äldre har egna tänder kvar högt upp i åren, 

vilket ställer stora krav på samverkan mellan 

omsorg, vård och tandvård. För att möta det ökade 

behovet måste nya arbetssätt utvecklas så att rätt 

kompetens används inom olika områden. 

Informationen till patienter och anhöriga om 

nödvändig tandvård ska förbättras.  

 

För att patienter ska känna förtroende för 

tandvården och bli nöjda, krävs bra bemötande och 

bra omhändertagande. Alla patienter ska informeras 

om behandlingsalternativ, kostnad, tidsåtgång med 

mera. Det ökade vårdtrycket medför att arbetet med 

att förbättra tillgängligheten måste fortsätta. 

 

För att solidariskt finansiera barn och ungdomar 

med stora tandvårdsbehov föreslås att en gemensam 

budget skapas. Definitionen för stora 

tandvårdsbehov är barn och ungdomar som har en 

årlig behandlingskostnad som överstiger 15 000 

kronor. I dagsläget motsvarar det cirka 90 stycken 

barn och ungdomar och en total behandlingskostnad 

på cirka 600 000 kronor som överstiger 15 000 

kronor (baserat på folktandvårdens prislista). För att 

skapa en budget på 600 000 kronor behöver 

barntandvårdspengen (2018: 1 340 kr/barn) 

reduceras med 8 kronor. Nuvarande differentiering 

av barntandvårdspengen påverkas inte av detta. 
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Perspektiv: Process och produktion  
 

I huvuduppdraget ingår att medverka till god 

folkhälsa samt ge kunskapsbaserad, ändamålsenlig 

och säker vård. Verksamheterna ska kännetecknas 

av kund- och processorientering och ledas med 

utgångspunkt från vad som är bäst för invånarna, 

patienterna och deras närstående. 

 

God folkhälsa är även en del i regional utveckling. 

Många aktörer i samhället kan tillsammans påverka 

hälsa och ohälsotal. Förebyggande arbete är viktiga 

satsningsområden för att minska risken för kroniska 

sjukdomar och cancer. 

 

STRATEGISKT MÅL: Bra folkhälsoarbete   

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer   

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Indikatorer i Öppna 
jämförelser 

Vården i siffror Förbättring    63 % förbättring 

 

 

Handlingsplanen för jämlik hälsa revideras för 

perioden 2018-2019. Exempel på aktiviteter som 

fått genomslag är kompetenslyft inom socio-

ekonomisk metodik och medborgarmedverkan, 

utvecklade av stöd för ungas psykiska hälsa, 

insatser för nyanländas hälsa samt digitalisering av 

hälsosamtalen som genomförs av barnhälsovården, 

elevhälsan och den nära vården. Samverkan kring 

idrottsskolor för äldre, språkutveckling för barn och 

koncept för samtalsgrupper har prövats och sprids i 

hela länet.  

Hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser 
Satsningar på hälsofrämjande och sjukdoms-

förebyggande insatser fortsätter i den nära vården. 

Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälso-

främjande arbete i samverkan med kommunen, 

civilsamhället och andra aktörer i närområdet. 

Samverkan ska utgå från de befolkningsgrupper 

som har störst behov.   

 

Vårdenheten ska lägga stor vikt vid behandling och 

förebyggande av sjukdom samt främja patienternas 

hälsa och livskvalitet genom att främja goda 

levnadsvanor och psykisk hälsa. Samtal om 

levnadsvanorna och psykisk hälsa ska vara en 

naturlig del i patientmötet. Vårdcentralen ska 

erbjuda alla hälsosamtal det år de fyller 40, 50, 60 

och 70 år. Digital process för barnhälsovårdens och 

den nära vården hälsosamtal infördes under 2018.  

 

Invånarprogram för tobaksavvänjning samt psykisk 

ohälsa och kronisk sjukdom införs via plattformen 

för stöd och behandling. Handlingsplaner för 

alkohol- och drogförebyggande insatser, sexuell 

hälsa, och våld i nära relationer är en grund för 

samverkan i folkhälsoarbetet. 

 

Region Jönköpings län är medlem i nätverket 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och ska arbeta 

aktivt för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

och ha representanter i nationella temagrupper.  

 

Samverkan med arbetsgivare, försäkringskassan 

och vården för att minska sjukskrivningar ska 

utvecklas utifrån erfarenheter från Hälsocenter i 

Värnamo.  

Hälsa för livet 
Hälsa för livet är Region Jönköpings län 

förbättringsarbete utifrån det nationella 

innovationsprojektet Flippen i den nära vården. I 

projektet utmanar vårdcentralerna rådande 

vårdsystem genom att utveckla och testa nya 

arbetssätt för att möta människors behov av hälsa 

på ett bättre sätt.  

 

I delprojektet Meny till invånarna etableras ett 

samlat stöd som underlättar för invånarna att 

hantera sin egen hälsa. Den nära vården ska 

använda och hänvisa till utbudet av digitala 

invånartjänster och aktiviteter. Digitala tjänster är 

förstahandsvalet för egenvård.  

Rehabilitering 
Rehabiliteringsverksamheterna omfattar många 

olika professioner och kompetenser som erbjuder 

mångskiftande insatser och aktiviteter. En fortsatt 

utveckling sker för en samlad och strukturerad 

kunskapsbas för rehabilitering.  Att ta tillvara 

individens resurser och erbjuda professionell 

kompetens för att stödja och utveckla dessa, är en 

viktig del i den personcentrerade vården. Inom 

området återfinns en bred och varierad 

rehabiliteringsresurs som riktar fokus mot 
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funktionsnedsättningar orsakade av sjukdomar, 

störningar och skador samt behandling mot smärta.  

 

Rehabilitering inom den nära vården som basen för 

hälso- och sjukvården, är ett viktigt område där 

arbete för att säkerställa jämlika förutsättningar 

behöver ske. Samarbete med specialistsjukvården, 

den nära vården och kommunerna är nödvändig för 

trygga och säkra övergångar och en bra 

rehabiliteringsprocess för den enskilde. Under 2019 

utreds om gemensamma mål för rehabilitering kan 

ske tillsammans med kommunerna, exempelvis 

inom rehabilitering efter stroke. 

Rehabilitering – återgång i arbete  
Effektiv rehabilitering är viktig för ett väl 

fungerande arbetsliv. Den är också en förutsättning 

för att gå från utanförskap till arbetsgemenskap. 

Rehabiliteringen ska ske till 100 procent av den 

egna förmågan.  Det krävs ett lagarbete som 

omfattar medicinsk, arbetslivsinriktad och social 

rehabilitering för att åstadkomma goda resultat.  

 

En överenskommelse för 2017-2018 har slutits 

mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). En länsövergripande organisation 

med processledare och rehabkoordinatorer finns. 

Rehabkoordinatorer finns på alla vårdcentraler och 

kliniker med hög sjukskrivningsfrekvens.  

 

Region Jönköpings län har successivt utvecklat 

samarbete med arbetsgivare, Arbetsförmedling och 

socialtjänst i sjukfall. Insatser ges för patienter med 

lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig 

smärta inom ramen för ovanstående 

överenskommelse. Syftet är att förebygga 

sjukskrivningar och att stödja kvinnor och män med 

psykisk ohälsa eller långvarig smärta som är 

sjukskrivna till att återgå i arbete. 

 

I Jönköpings län finns tre samordningsförbund. De 

består av Region Jönköpings län, Arbets-

förmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna. 

Samordningsförbunden stödjer samverkan och 

insatser som syftar till att personer i yrkesverksam 

ålder, med behov av samordnade rehabiliterings-

insatser från flera parter, ska nå eller förbättra sin 

förmåga att arbeta eller studera. Insatserna är både 

långsiktiga och i projektform. Kulturunderstödd 

rehabilitering (KUR) erbjuds i majoriteten av länets 

kommuner till patienter som är sjukskrivna för 

psykisk ohälsa och/eller smärta. Framtagen 

samverkansmodell utgår från en delad kostnad 

mellan aktuell kommun och Region Jönköpings län. 

Från och med 2018 koordineras natur- och 

kulturunderstödd rehabilitering av en 

länssamordnare. 

 

Naturunderstödd rehabilitering riktar sig till 

personer med stressrelaterade sjukdomar, som 

utmattningssyndrom, depressioner, ångest samt 

smärttillstånd som utvecklas i samband med 

långvarigt stresstillstånd. Syftet är att genom en 

naturunderstödd rehabilitering ge möjlighet till 

återhämtning, stärka självkänsla och börja en 

nyorientering genom förändrade vanor i det dagliga 

livet. 

 

 

 

STRATEGISKT MÅL: Säker hälso- och sjukvård    

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer    

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Vårdprevention  

- Andel av patienter som bedömts ha risk 

inom område fall, undernäring, trycksår 

som fått åtgärd insatt (riskpatienter) 

Senior alert – mål 90 % Nytt mått 2017  79 % 

 

 

Region Jönköpings län är bland de ledande i 

Sverige och ska vara i världsklass i patientsäkerhet. 

Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt 

arbete och med målsättningen att patientsäkerheten 

är den bästa möjliga. Arbetet för patientsäkerhet 

utvecklas och förbättras fortlöpande i takt med 

hälso- och sjukvårdens utveckling. Patienters och 

brukares erfarenheter och kunnande tas tillvara för 

att utveckla nya arbetssätt.  

 

Region Jönköpings läns värdegrund vägleder 

patientsäkerhetsarbetet och viktiga framgångs-

faktorer är att hälso- och sjukvården är person-

centrerad, kunskapsbaserad, resultatorienterad samt 

organiserad för att skapa förutsättningar för en 

säker vård.  

 

Att ledning på alla nivåer är engagerad och tar 

ansvar för patientsäkerheten är avgörande. I 

säkerhetsarbetet behövs team och tvärprofessionella 
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mötesplatser samt ett engagemang där alla tar 

ansvar, agerar och samverkar för bästa möjliga 

patientsäkerhet. Preventiva förhållningssätt är 

nödvändiga – att säkra steget före, att ta sidledes 

ansvar och horisontell integrering är viktiga 

principer. Pågående utvecklingsarbete visar också 

hur viktigt det är i säkerhetsarbetet att arbetsplatser 

analyserar varför något fungerar bra och hur man 

tar tillvara denna förståelse för att minska risken att 

fel uppstår. 

 

Fortsatt satsning på patientsäkerhetsutbildning av 

vårdens professioner och av medarbetare och ledare 

på alla nivåer, samt utveckling och forskning i 

nationella och internationella nätverk möjliggör 

utveckling. Den kliniska utvecklingen är liksom 

rekrytering och kompetensutveckling avgörande 

komponenter. Metodikum, Region Jönköpings läns 

centrum för klinisk träning och medicinsk 

simulering, har en central betydelse för 

kompetensutveckling och teamträning, och 

verksamheten där utvecklas under planperioden. 

 

Strategiska fokusområden för arbetet med 

patientsäkerhet är: 

 Personcentrering och processutveckling med 

ständiga förbättringar där säker vård alla gånger 

är i fokus. 

 Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer 

enligt evidens och beprövad erfarenhet. 

 Utveckla och använd arbetssätt för 

riskhantering.   

 Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, 

anpassning och reaktion i den dynamiska 

vården. 

 Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå 

inträffar (för patient, närstående och 

vårdpersonal). 

 

Under planperioden utvecklas arbetssätt i linje med 

dessa strategiska fokusområden. Utvecklingen följs 

genom mätningar som dels stimulerar utvecklings-

arbetet i fokusområden, dels redovisar resultatet av 

arbetet. 

 

Särskilt viktiga områden i arbetet med patient-

säkerhet är ledningens engagemang, att minska 

vårdrelaterade infektioner, Strama-arbetet för 

adekvat antibiotikaanvändning, arbetssätt och 

vårdmiljöer som minskar risken för spridning av 

multiresistenta bakterier, läkemedelsarbetet, 

vårdpreventionsarbetet för att minska risk för 

fallskada, trycksår, undernäring och dålig 

munhälsa, samt åtgärder för att minska risker i 

vårdens övergångar. 

 

 
 

 

 

STRATEGISKT MÅL: Kunskapsbaserad och ändmålsenlig vård   

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändamålsenliga processer    

Strategin för hälso- och sjukvården inklusive 

tandvården är att ”Gå från mycket bra till bästa 

möjliga” för att skapa mer värde för invånarna och 

minska kostnaderna.  

Kunskapsstyrning  
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska 

finnas tillgänglig vid varje möte mellan 

vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra 

rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som 

värdet skapas. Det är där det avgörs hur effektiv 

och ändamålsenligt kunskapsstyrningssystemet, på 

alla nivåer, är. 

Nationell vision: Vår framgång räknas i liv 
och jämlik hälsa.  
Landsting och regioner har etablerat en 

sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i 

hälso-och sjukvården. Genom en gemensam 

struktur som långsiktigt ger stöd för kunskaps-

styrning på olika nivåer i systemet skapas 

förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik 

och resurseffektiv vård av hög kvalitet. 

Etableringen innebär för Region Jönköpings län att 

vi åtar oss att i samverkan arbeta utifrån den 

gemensamma visionen, att samarbeta inom 

strukturen, anpassa och långsiktigt säkra en 

regional och lokal kunskapsorganisation samt 
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avsätter resurser regionalt, i form av värdskap och 

tid för experter att delta i grupperingar.  

 

Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och 

Landstings Öppna jämförelser har inneburit ökat 

fokus på kliniska resultat. Den nationella 

webbplatsen Vården i siffror är en viktig del i den 

kontinuerliga uppföljningen av kliniska resultat. 

Det är angeläget att kunskapsstyrningen tar sin plats 

tillsammans med tillgänglighet, patientsäkerhet och 

ekonomi i ledningssystemen på alla nivåer i 

systemet.  

 

Region Jönköpings län använder och utvecklar 

kliniska kunskapsstöd för den nära vården 

(FAKTA) och den specialiserade vården. Syftet är 

att säkra att bästa möjliga resultat nås med så liten 

variation som möjligt. Nationellt pågår arbete med 

att samordna de kliniska kunskapsstöden med syfte 

att stärka förutsättningarna för god och jämlik 

hälso- och sjukvård. 

 

Region Jönköpings län är ledande i utvecklingen av 

metoder för praktisk användning av nationella 

kvalitetsregister. Regionerna i sydöstra sjukvårds-

regionen; Östergötland, Jönköping och Kalmar har 

även etablerat ett nationellt registercentrum, 

registercentrum sydost (RCSO). RCSO har speciell 

kompetens inom områden som patientmedverkan, 

patientrapporterade mått och förbättringskunskap. 

Nationella riktlinjer 
De senaste åren har Socialstyrelsen utarbetat 

nationella riktlinjer inom en rad områden. Arbetet 

inom verksamheterna anpassas successivt till 

riktlinjerna, vilket kan innebär både ökade och 

minskade kostnader för Region Jönköpings län.  

Cancervård  
Antalet patienter som får cancerdiagnos ökar med 

0,5 procent för män och 1,8 procent för kvinnor. 

Samtidigt förbättras överlevnaden, vilket innebär att 

antalet människor som lever med cancer ökar med 5 

procent årligen. Ökningen beror på att en allt större 

andel av befolkningen är äldre (>65år) samt bättre 

behandlingsmetoder och läkemedel. 

 

En femårig satsning har genomförts över hela 

landet för att korta väntetiderna till cancervården. 

Målet är att färre ska insjukna i cancer, fler ska 

överleva längre och få bättre livskvalitet. Vården 

ska vara jämlik, hålla samman bättre och patientens 

perspektiv och medverkan ska stärkas. Standard-

iserade vårdförlopp ska förkorta tiden mellan 

välgrundad misstanke om cancer till start av första 

behandling. Till hjälp i det arbetet finns Regionalt 

Cancercentrum, RCC. 

 

Utifrån dessa förutsättningar har Region 

Jönköpings län tagit fram en ett antal prioriterade 

utvecklingsområden med löften som utgångspunkt.  

 

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) har 

utformat sex löften till invånarna. Alla patienter 

med cancer ska:   

 få behandling inom fyra veckor (om inte annat 

anges i standardiserade vårdförlopp) 

 erbjudas diagnostik och behandling enligt Best 

practice 

 vara välinformerade och delaktiga genom hela 

vårdkedjan 

 få lika god palliativ vård oavsett bostadsort 

 erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser 

och välfungerande screeningprogram 

 Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera 

patientnära forskning inom cancerområdet. 
 

10. Nivåstruktureringsarbetet fortsätter utifrån 

nationella beslut och diskussion inom regionala 

cancercentra (RCC). Patienter som behandlas på 

sjukhus på längre avstånd från hemmet ska 

erbjudas  kontakt och omhändertagande av den 

nära vården.  

 

Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat 

intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp 

(SVF). Fram till och med 2018 har 31 SVF 

implementerats. Arbetet sker i nära samarbete 

mellan olika verksamhetsområden och den nära 

vården. Cancervården ska präglas av person-

centrerat arbetssätt, där patientens delaktighet och 

medverkan är viktig. Alla patienter som påbörjar 

behandling ska erbjudas en kontaktsjuksköterska 

och få en skriftlig vårdplan. Mer avancerad vård 

förutsätter utvecklad kompetens, att vi arbetar i 

processer och har en väl fungerade multidisciplinär 

organisation. Kontaktsjuksköterskor ska erbjuda 

individuellt stöd till patienter och närstående, 

samordna och underlätta snabb tillgång till 

högkvalitativ medicinsk och psykosocial vård 

genom hela patientens process.  

 

Nationella riktlinjer och standardiserade vård-

förlopp kräver vid införande och utveckling att 

resurser anpassas, till exempel för övergång till mer 

och dyrare diagnostik och nya oftast kostsamma 

läkemedel. Under 2018 sker installation av PET-CT 

på Länssjukhuset Ryhov. Region Jönköpings län 

deltar aktivt i arbetet med så kallat ordnat 

införande, samtidigt som äldre behandlingar med 

begränsat värde måste fasas ut. På grund av en 

vidare indikation för endoskopi vid misstanke om 

tjocktarmscancer samt som förberedelse för 

screening är en utökning av endoskopi verk-

samheten nödvändig. Ett diagnostiskt centrum för 

prostatacancer utreds under 2018 och inrättas under 

2019.  
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Det förebyggande arbetet är viktigt inom 

cancersjukvården. En framtagen plan finns för detta 

inom RCC sydöst, med särskilt fokus på rökning. 

Nödvändiga screeningprogram införs i takt med 

nationella riktlinjer och beslut inom sydöstra 

sjukvårdsregionen.  

 

Rehabiliteringskedjan efter cancersjukdom ska 

stärkas. Cancerrehabilitering är en viktig del som 

måste säkerställas och utvecklas.  Processgrupp 

cancerrehabilitering har upprättats med uppdrag att 

utveckla en trygg personcentrerad, behovsinriktad 

och resurseffektiv rehabilitering av hög kvalitet. 

Arbetet organiseras i rehabiliteringsförlopp som 

följer de standardiserade vårdförloppen för att redan 

under utredningstiden kunna ge stöd till patienten 

för olika rehabiliteringsformer och egenvård.  

Medicinsk genetik 
I cancerplanen 2016–2019 som utgår från 

Regionala cancercentrums uppdrag från riksdag och 

regering påtalas behovet av utveckling inom 

onkogenetisk verksamhet. En onkogenetisk 

mottagning finns vid onkologkliniken, 

Länssjukhuset Ryhov. Verksamheten är en 

länsövergripande resurs med uppdrag att erbjuda 

rådgivning till patienter och anhöriga om ärftlighet 

för cancer och om onkogenetisk utredning samt att 

vara ett kunskapsstöd till klinikerna. Mottagningen 

samverkar med den onkogenetiska mottagningen 

vid Universitetssjukhuset i Linköping vid 

högspecialiserade utredningar med genanalys och 

riskbedömning av ärftlighet för att utveckla 

cancersjukdom. Verksamheten ökar i omfattning i 

takt med att möjligheterna att spåra mutationer som 

kan utvecklas till tumörer ökar. Det pågår även en 

utveckling inom hjärt-kärlområdet. 

Palliativ vård – vård i livets slutskede  
Alla har rätt att få ett värdigt slut och att leva hela 

livet. Behoven hos personer med obotlig sjukdom 

varierar över tid och kan uppstå oavsett ålder, 

diagnos och var personen får sin vård. Den 

palliativa vården bedrivs utifrån det nationella 

vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård 

och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård i 

Jönköpings län. En god palliativ vård utgår från de 

fyra hörnstenarna symtomlindring, multi-

professionellt samarbete, kommunikation och 

relation samt stöd till närstående, som samtliga är 

väsentliga delar för livskvaliteten och för en god 

vård i livets slutskede. Den palliativa vården i livets 

slutskede omfattar fler diagnoser än cancer och ska 

integreras i vården av kroniska sjukdomar.  

 

Allmän palliativ vård ska kunna erbjudas där 

personen befinner sig i hemmet, på sjukhus eller i 

kommunens särskilda boenden. Kompetens-

utveckling, teamarbete samt strukturer som stödjer 

ständiga förbättringar är grunden för en förbättrad 

palliativ vård utanför sjukhusen. Det är viktigt att 

patienter och anhöriga känner sig trygga med 

vården som ges i hemmet. Ett processarbete pågår 

för att synliggöra och genomföra de områden som 

behöver utvecklas i samverkan. 

 

Specialiserad palliativ vård ska erbjudas när det 

behövs. En länsgemensam enhet som innefattar 

palliativa vårdenheter och mobila geriatriska team 

är bildad i länet. En kontinuerlig kompetens-

utveckling inom området palliativmedicin sker för 

berörd personal inom såväl slutenvård, 

specialiserad palliativ vård, primärvård och annan 

öppenvård där även kommunernas hemsjukvård 

innefattas. 

Kvinnors hälsa och förlossning  
För att uppnå en mer jämställd vård och jämlik 

hälsa genomförs sedan en flerårig satsning för 

förbättrad förlossningsvård och stärkta insatser för 

kvinnors hälsa. I satsningen ingår att förbättra 

arbetsmiljön i förlossningsvården och stärka 

bemanningen. Vårdkedjan och kunskapsstöd ska 

utvecklas för att skapa en trygg och säker vård för 

kvinnan i samband med graviditet, förlossning och 

eftervård, samt förbättring av neonatalvården.  

Habilitering 
Habiliteringen ska ge stöd och behandling till barn, 

ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. 

Socialstyrelsen har konstaterat att habilitering i 

Sverige är ett alldeles för lågt prioriterat område 

utifrån behov. Genom bra habilitering underlättas 

tillvaron för personer med funktionsnedsättningar 

och därigenom skapas förutsättningar för större 

delaktighet i samhällslivet.  

 

Tidiga adekvata insatser i livet har bästa effekt och 

sparar lidande för den enskilde och dess omgivning. 

Behovet av habiliteringsinsatser till barn har ökat 

markant under senare år. Inte minst inom neuro-

psykiatriområdet, men också för barn med grava 

fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. En ny 

grupp inom habiliteringssektorn är de barn som 

överlever tack vare en bättre hälso- och sjukvård, 

men med omfattande funktionsnedsättningar. 

Insatser för att underlätta övergången från barn- till 

vuxenhabiliteringen ska intensifieras.  

 

Såväl den medicinska som den medicintekniska 

utvecklingen innebär att behoven av habiliterings-

insatser både har ökat och förändrats för grupper 

som exempelvis svårt sjuka barn med komplicerade 

missbildningar som överlever i större omfattning, 

liksom barn som föds mycket för tidigt. Andra 

exempel är döva barn med cochlea-implantat och 

barn med autism. Även nyanlända till Sverige med 

behov av specialisthabilitering ökar.  
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Under planperioden höjs standarden på 

habiliteringens lokaler i Värnamo så att habilitering 

kan bedrivas jämlikt i hela länet. 

Funktionshinderområdet 
Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av 

fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som 

den begränsning funktionsnedsättning innebär för 

en person i relation till omgivningen. Begreppet 

tillgänglighet används för att beskriva hur väl en 

verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor 

med funktionsnedsättning. Detta innefattar även 

tillgången till information och ett bra bemötande. 

För att skapa jämlika förutsättningar och en jämlik 

vård/hälsa arbetar vi för de nationella målen: 

• principen om universell utformning, 

• befintliga brister i tillgängligheten, 

• individuella stöd och lösningar för individens 

självständighet 

• förebygga och motverka diskriminering 

 

Insatser ska göras som stödjer att patienter med 

funktionsnedsättningar får vård på lika villkor. 

Region Jönköpings län har ansvar för rådgivning 

och annat stöd, enligt § 9 i LSS. 

Hjälpmedelsverksamhet  
Området omfattar övergripande funktionshinder- 

och hjälpmedelsfrågor, verksamhet vid 

hjälpmedelscentral, audionommottagning och 

syncentral samt ortopedtekniska hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedels-

försörjning till både Region Jönköpings läns 

verksamheter och till länets kommuner. Det är 

viktigt att den sammanhållna hjälpmedels-

verksamheten fungerar på bästa möjliga sätt, för att 

kunna möta länsinvånarnas behov av hjälpmedel. 

Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län är 

gemensamt och målet är att länsinvånarna ska få 

samma möjlighet till hjälpmedel oavsett bostadsort 

och vem som är huvudman i det enskilda fallet. 

Från och med 2019 delas inga kostnadsfria 

halkskydd/broddar ut till personer över 65 år.  

se tabell sidan xx 

Psykiatri 
En flerårig satsning pågår för utveckling inom 

området psykisk hälsa. Arbetet omfattar såväl 

främjande av psykisk hälsa, förebyggande och 

tidiga insatser som behandling, stöd och 

rehabilitering för personer med allvarliga psykiska 

sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Den 

som söker psykiatrisk öppenvård ska ha rätt till 

utredning och behandling från personal med 

specialistkompetens inom sitt område. Teambaserat 

arbete som är specialiserat på olika typer av 

diagnosgrupper ger goda förutsättningar att möta 

behoven hos patienten. För att klara det krävs en 

sammanhållen vård och en förstärkt öppenvård med 

bättre samverkan mellan huvudmännen samt en 

ökad dialog med patient- och brukarföreningar. 

Vården behöver även bli bättre på att möta och 

behandla personer med trauma som kan utveckla 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

 

Arbete pågår för att uppnå jämlik psykiatrisk vård i 

länet och där vården är bland den bästa i landet, 

inom följande utvecklingsområden:  

 En personcentrerad vård där den individuella 

vårdplanen utformas så att erfarenhet och 

kunskap om individens behov tas tillvara på 

bästa sätt för att erbjuda en vård på rätt nivå. 

 Fortsatt utveckling av samarbetet med 

primärvård och kommun. 

 Fortsatt utveckling av patient- och 

närståendeinflytande.  

 Fortsätta förbättra den somatiska hälsan för 

personer med psykisk sjukdom. 

 Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och 

beroende med fokus på att utveckla 

verksamheter över huvudmannagränser. 

Tillnyktringsenhet etableras. Integrerad 

beroendemottagning startar under 2019 i 

samverkan med kommunerna. 

Rättspsykiatri 
Köp av rättspsykiatriska vårdplatser regleras i 

Överenskommelse om Samverkan och vård i 

Sydöstra sjukvårdsregionen samt Vård vid US 

2017. Sedan 2016 råder det brist på rätts-

psykiatriska vårdplatser i Sverige. I nuläget nyttjas 

fler än de avtalade platserna i Vadstena, därutöver 

köps platser i andra landsting. En optimal 

användning av rättspsykiatriska vårdplatser i 

Vadstena är ett område att utveckla.  

Läkemedelsanvändning  
Region Jönköpings län arbetar för att nå en 

rationell, säker och kostnadseffektiv 

läkemedelsanvändning.  

 

Kostnaderna för läkemedel har ökat i Sverige och 

även i Jönköpings län. Nya läkemedel ger 

möjligheter till bättre behandlingsresultat, men 

leder samtidigt till ökade kostnader för läkemedels-

behandling, särskilt inom den specialiserade 

vården. Region Jönköpings län har en 

välfungerande rutin för införande av nya kostnads-

krävande läkemedel. Region Jönköpings län deltar 

aktivt i arbetet med att utveckla samarbete i 

sydöstra sjukvårdsregionen och på nationell nivå. 

 

Resultat i Öppna jämförelser visar att Region 

Jönköpings län har god följsamhet gentemot 

nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling på 

rätt indikation ingår. Samtidigt är andel äldre (75 år 
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och äldre) som har tio eller fler läkemedel 

(polyfarmaci) fler jämfört med övriga Sverige. En 

handlingsplan har tagits fram innehållande flera 

åtgärder för att minska polyfarmaci. Bland annat 

ingår uppföljning av detta på vårdcentralsnivå med 

stöd av Läkemedelskommitténs förskrivningsmål.  

Även fokus på uppföljning av medicinska resultat 

av läkemedelsbehandling har under senaste året 

ökat.  

Ambulanstransporter med prehospital vård 
och transporter som ej kräver ambulans 

En översyn har gjorts av ambulanssjukvården i 

länet med anledning av tidigare underskott, nytt 

arbetstidavtal och behov av förändrad schema-

läggning. Översynen har även utgått ifrån 

beläggningsgrad och insatstider. Ambulans-

verksamheten behöver tillföras medel för befintligt 

underskott, förändring i avtal med SOS-Alarm och 

ökade kostnader för avskrivning. Personal-

förstärkning krävs för att anpassas till nytt arbets-

tidsavtal. En förstärkning sker även med två 

dagambulanser.  

 

De två dagambulanserna kommer att placeras så att 

de tillsammans med befintliga ambulanser ger bästa 

möjliga tillgänglighet i hela länet, vilket innebär att 

insatstider kan minskas till Aneby och Mullsjö. 

Detta innebär en utökning med 17 medarbetare och 

en budgetförstärkning med 34,1 miljoner kronor per 

år.  

 

En utredning görs kring en del av transporterna som 

idag sker med ambulans kan utföras på annat sätt. 

 

Regionen kommer att arbeta för att det finns 

utbildningsplatser för ambulanssjukvårdare så att 

nuvarande andel av ambulanssjukvårdare kan 

bibehållas. 

 

På orter där inställelsetiden för ambulanser är lång, 

har Region Jönköpings län idag så kallade IVPA-

larm (= I Väntan På Ambulans) i samverkan med 

kommunal räddningstjänst. Det innebär att 

räddningstjänsten på aktuell ort får larm via 112 

och har då möjlighet att till exempel utföra 

defibrillering vid hjärtstopp i väntan på ambulans. 

Region Jönköpings län står för kostnader för del av 

utbildning och utrustning. 

 

Region Jönköpings län är tillsammans med övriga 

landsting/regioner medlemmar i Kommunal-

förbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). 

Kommunalförbundets uppdrag är att upphandla och 

äga flygplan samt administrera och sköta 

ambulansflygverksamheten. Verksamheten i 

kommunalförbundet beräknas vara i drift 2020, 

tillsvidare har Region Jönköpings län tillsammans 

med Region Östergötland och Kalmar läns 

landsting upphandlat ambulansflygstjänster. 

Bidrag inom folkhälsoområdet 
Region Jönköpings län lämnar bidrag till 

organisationer som arbetar inom ramen för de elva 

nationella målen för folkhälsoarbete där fokus är på 

samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen. Bidragen är en viktig 

stimulans till civilsamhället för att möjliggöra mer 

stöd för invånarna att kunna hantera sin hälsa. 

Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller 

verksamhetsstöd men också som stöd till olika 

projekt. Bidrag till nykterhetsfrämjande 

organisationer, idrottsrörelsen och organisationer 

inom funktionhinderområdet är exempel på 

mottagare av stöd. Bidraget ska stödja föreningar 

att genom olika mötesplatser sprida information, 

upplysa och delge kunskap om funktions-

nedsättningar. Syftet är öka medvetenheten i 

samhället om situationen för personer med 

funktionsnedsättningar samt stödja föreningarna till 

att verka för en förbättrad hälsa i gruppen. 

 

Ideellt offentligt partnerskap är ett sätt att samverka 

med civilsamhället för att utveckla insatser inom 

detta område. 

Smittskydd och vårdhygien  
Smittskyddet svarar för övervakningen av det 

epidemiologiska läget i länet för att begränsa 

spridningen av smittsamma sjukdomar. Totalt följs 

årligen över 2 000 fall upp av olika anmälnings-

pliktiga sjukdomar. En annan viktig del i det 

förebyggande arbetet är uppföljningen av 

vaccinationstäckningen i länet för barnvaccinations-

programmet, kompletterande vaccination av 

migranter och vaccination av olika riskgrupper. Ett 

samlat vaccinationspaket till länets 70-åringar med 

vaccin mot influensa, lunginflammation, bältros 

och påfyllt skydd mot stelkramp, difteri och 

kikhosta införs under 2018.   

 

Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete 

mellan infektionskliniken, missbruksvården och 

socialtjänsten, startade våren 2016 och har nu 110 

personer inskrivna i verksamheten (hösten 2017). 

Detta är ett viktigt sätt att nå intravenösa 

missbrukare för att motivera till drogfrihet och 

förebygga blodsmittor som hepatit B, hepatit C och 

hiv.  

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap  
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) 

beskrivs vilka förmågor och obligatoriska 

funktioner som ska finnas i Region Jönköpings län. 

 

För att ha en god förmåga vid kris- och 

katastrofmedicinska händelser krävs planläggning, 

utbildning och övningar. Risker och sårbarheter 

samt förmågan måste analyseras fortlöpande och 
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vara grunden för planeringsarbetet. Detta arbete 

genomförs delvis genom projektanställningar med 

hjälp av särskilt bidrag från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

Med de ökade antal händelser och det ökade 

uppdraget regeringen gett myndigheter att påbörja 

uppbyggnaden av det civila försvaret, samt det 

ökande antalet larm till tjänsteman i beredskap 

(TiB), bedöms kostnaden öka.  

Tandvård  
Arbetet med att förbättra kvalitet och säkerhet i 

vården ska fortsätta, genom att det kliniska 

förbättringsarbetet prioriteras. Samarbete mellan 

allmäntandvård och specialisttandvård är viktigt för 

kunskapsöverföring och utveckling och ska vara en 

naturlig del i verksamheten. 

Allmäntandvård barn och ungdomar 
Drygt 40 procent av länets 19-åringar har varken 

fyllningar eller kariesskador som behöver lagas när 

de lämnar den organiserade barn- och ungdoms-

tandvården. Avgiftsfri tandvård för barn och unga 

vuxna upp till 22 års ålder har införts från och med 

2018. Ytterligare en årskull tillkommer 2019, då 

barn- och ungdomstandvården blir kostnadsfri upp 

till 23 års ålder. Detta sker genom en förändring i 

tandvårdslagen och landstingets ansvar för 

tandvården utökas därmed. Region Jönköpings län 

kompenseras för ökade kostnader genom att det 

generella statsbidraget höjs. Den förbyggande 

tandvården behöver utvecklas både riktat till yngre 

och äldre för en bra munhälsa på lika villkor.  

 

Folktandvården har under många år tillsammans 

med andra aktörer genomfört ett framgångsrikt 

systematiskt och aktivt folkhälsoarbete, med målet 

att förbättra barn och ungdomars hälsa.  

Tandvård för personer med särskilda behov 
Region Jönköpings län har ansvar för att patienter 

med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att 

patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds 

tandvård. Det är personer i särskilda och egna 

boenden samt personer som omfattas av lagen om 

stöd och service till funktionshindrade. 

 

Med giltigt intyg erbjuds dessa patientgrupper 

kostnadsfri munhälsobedömning (uppsökande 

verksamhet) och nödvändig tandvård. 

Munhälsobedömning är avgiftsfri. Tandvård ges 

även till andra patientgrupper som ett led i en 

sjukdomsbehandling. Den tandvård som här avses 

kan till exempel vara infektionssanering inför vissa 

kirurgiska ingrepp. Landstingen/regionerna 

ansvarar också för 11 grupper (diagnosbaserat) som 

har stora behov av tandvård på grund av långvariga 

sjukdomar och/eller funktionshinder.  

 

Från och med 2016 sker den uppsökande 

verksamheten i Folktandvårdens regi under tre år. 

Utvärdering sker under 2019. Munhälsan har 

möjlighet att förbättras betydligt hos de äldre vilket 

är viktigt för välbefinnandet och hälsan. Det krävs 

ett förbättrat samarbete mellan tandvården, 

sjukvården och socialtjänsten. Folktandvården har 

fått ett utökat uppdrag att utveckla arbetsätt för 

denna samverkan. Det är även viktigt att stimulera 

fler till behandling, vilket kräver ökat engagemang 

hos vårdpersonal. Förändringen kommer 

kontinuerligt att följas.  

 

För nödvändig tandvård och tandvård som är ett led 

i sjukdomsbehandling och tandvård till vissa 

grupper med långvariga sjukdomar eller funktions-

hinder betalas öppenvårdsavgift. Denna tandvård 

omfattas inte av tandvårdsförsäkringen, utan 

finansieras helt av Region Jönköpings län inom 

ramen för hälso- och sjukvårdens 

högkostnadsskydd.  

 

Det är en stor utmaning att alla de personer som har 

”Intyg om nödvändig tandvård” får sitt tandvårds-

behov bedömt och eventuell tandvård utförd. 

Specialisttandvård 
Länsinvånarnas behov av specialisttandvård till-

godoses huvudsakligen genom Folktandvårdens 

odontologiska institution. Konsultation och 

kompetensstödjande arbete gentemot allmäntand-

vården är ett är viktigt arbete för att öka allmän-

tandvården möjligheter till ett bredare omhänder-

tagande. Ett led i detta arbete ska vara att 

specialisttandvård också utförs av specialister på 

allmäntandvårdskliniker. 

 

Antalet patienter som behandlas inom 

specialisttandvården ökar. Befolkningen blir äldre 

och drabbas av sjukdomar som kan påverkas av 

bristande munhälsa. Ett stort fokus ligger på att 

förbättra tillgängligheten till specialisttandvården. 

Detta kan innebära behov av att disponera om 

resurser inom specialisttandvården till förstärkning 

av orofacial medicin (sjukhustandvården)  på 

Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 
 

För att garantera en god hälsa behövs samverkan 

med patient, närstående och brukarorganisationer 

liksom samverkan och helhetssyn mellan 

vårdgivare. Region Jönköpings län är en av två 

internationella knutpunkter för forskning och 

utveckling av detta arbete under benämningen co-

production.  Utvecklings- och kvalitetsarbetet med 

öppenhet, helhetssyn och samverkan, tydliga mål 

och tidplaner samt uppföljning är en nyckel till 

fortsatt utveckling. 

 

Värdegrund, motivation, idéer, och 

genomförandekraft är viktiga aspekter för att hälso- 

och sjukvården ska utvecklas så att verksamheterna 

åstadkommer bästa möjliga resultat till lägsta 

kostnad varje gång. Det stimuleras genom 

 att fokusera på systemförståelse, 

processförbättringar och resultat som skapar 

mer värde för kunden  

 stöd för såväl organisatoriskt, som personligt 

lärande varje dag 

 en kultur med fokus på morgondagen 

 

Arbetet med värdeutveckling genom att öka kvalitet 

och minska kostnader förutsätter nya arbetssätt. 

Lärande och förnyelse är en självklar del i chefers 

och medarbetares vardag, liksom att se möjligheter, 

pröva nya vägar och att vara lyhörd för idéer och 

förslag. En grundläggande kvalitet för chefs- och 

ledarskap är därför att utifrån invånare och 

patienters behov skapa förutsättningar för lärande, 

utveckling och delaktighet. Det pågår 

utvecklingsprojekt, utbildningar och 

lärandeseminarier inom olika områden för att stödja 

och stimulera förbättringsarbetet. Lärande erbjuds 

idag med allt fler digitala inslag. Förbättringsarbetet 

är långsiktigt och präglas av ett förebyggande syn- 

och arbetssätt, som omfattar ständiga förbättringar, 

faktabaserade beslut och samverkan. En utmaning 

för verksamheter är att sprida kunskap och 

erfarenheter på ett ännu bättre och snabbare sätt.  

 

 

 

 

 

Strategiskt mål: Professionell och förbättringskunskap  

Framgångsfaktor: Lärande i vardagen  

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 
2017 

Antal forskarutbildade 
medarbetare  

Sammanställning hos 
Futurum  

Fler än 125  133 

Antal publikationer  Sammanställning  Fler än 150  182 

 

 

Forskning och utveckling av hälso- och 
sjukvård   

Forskning och utveckling (FoU) för hälso- och 

sjukvård är en central del i en kunskapsorganisation 

och Region Jönköping län har därför sedan lång tid 

stimulerat och finansierat klinisk forskning och 

skapat stödresurser till kunskapsbaserad vård som 

till exempel biblioteksverksamhet. Detta har 

resulterat i att organisationen har många aktiva 

forskare och en mycket god vetenskaplig aktivitet 

vilket bidrar till sjukvårdens kvalitet och 

attraktionskraft. De FoU-aktiviteter som Region 

Jönköpings län stöder är till exempel medarbetares 

forskningsuppdrag, forskningstid, 

forskningsprojekt, deltagande i vetenskapliga 

konferenser och forskarutbildning.  
 

Den decentraliserade läkarutbildningen och 

universitetssjukvård i Sydöstra sjukvårdsregionen 

innebär ett ökat behov att stärka stödet till kliniska 

forskare och klinisk forskning. Under de senaste 

åren har också en klinisk prövningsenhet och en 

sjukvårdsregional stödstruktur för klinisk forskning, 

Forum Sydost, etablerats och utvecklats positivt 

vilka bland annat bidrar till att fler kliniska 

prövningar av läkemedel och medicinteknik 

genomförs i Sydöstra sjukvårdsregionen.  

 

Medicinsk och klinisk forskning behöver öka med 

fokus på att implementera nya innovativa 

teknologier. Syd östra sjukvårdsregionen är därför 

en lämplig arena för att ta fram en Life Science 

strategi, arbete pågår och bör omfattas av ett antal 

vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och 

bioteknik och hälsovård.  

 

Det årliga regionala forskningsanslaget för 

Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) 

debiteras landstingen/regionerna utifrån andelen 

invånare. Andelen för Region Jönköpings län är 
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cirka fyra miljoner kronor. Från FORSS går 

projektmedel tillbaka till länet för forskning och 

utveckling. Region Jönköpings län stöder i likhet 

med övriga sjukvårdshuvudmännen i Sverige 

nationellt sökbara forskningsmedel till klinisk 

behandlingsforskning. Region Jönköpings län 

bidrar med 2,7 miljoner kronor per år.  

 

Jönköpings Academy for Improvement of Health 

and Welfare som skapats tillsammans med 

Högskolan och länets kommuner är en drivande 

aktör i utvecklingen av forskningsområdet 

Förbättringsvetenskap (Improvement Science) och 

utbildning, vilket sätter Jönköpings län på både den 

nationella och internationella forskningskartan.  

Tandvård  

Odontologiska institutionen är ett ledande centrum 

– såväl nationellt som internationellt – för 

specialistutbildning och annan kvalificerad 

efterutbildning av tandvårdspersonal. Utbildning 

sker inom specialiteterna endodonti, bettfysiologi, 

odontologisk radiologi, oral kirurgi (käkkirurgi), 

oral protetik, ortodonti, parodontologi och 

pedodonti. Totalt omfattar det nationella uppdraget 

tolv platser. 

Perspektiv: Ekonomi 
Tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för 

att nå målen. Det innebär att vården utformas och 

ges i samverkan mellan vårdens aktörer, baserat på 

hälsotillståndets svårighetsgrad och åtgärdernas 

kostnadseffektivitet. 

 

Det krävs lättillgänglig och rättvisande information 

om såväl prestationer som resultat, för att kostnader 

på ett bra sätt ska kunna ställas i relation till utförda 

prestationer och nådda resultat. Kostnad per patient 

(KPP) har införts som ett viktigt stöd för en 

kostnadseffektiv verksamhet. Andra viktiga 

utvecklingsområden som stödjer en 

kostnadseffektiv verksamhet är Kapacitets- och 

produktionsstyrning (KPS) och Rätt använd 

kompetens (RAK).  

En förutsättning för fortsatt positiv utveckling av 

tandvården är tillgång på kompetent personal och 

att investeringar i ny och bättre teknik successivt 

kan ske. Befintliga resurser som personal, lokaler 

och utrustningar måste användas på ett så effektivt 

sätt som möjligt. 

 

För att bedöma Region Jönköpings läns 

kostnadseffektivitet är det viktigt med jämförelser 

med övriga län/regioner. Inriktningsmål är att ligga 

i nedre kvartilen avseende: 

 strukturjusterad hälso-och sjukvårdskostnad per 

invånare. 

 

 

 

STRATEGISKT MÅL: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Ekonomi i balans  

 

Ekonomisystem  Inte överstiga budget  negativ avvikelse  

 

 

Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård  
I de fall specialistsjukvården är högspecialiserad 

sker remittering till regionsjukvård, i första hand 

vid Universitetssjukhuset i Linköping eller till 

rikssjukvård vid annat sjukhus för högspecialiserad 

vård i Sverige. Landsting och regioner inom 

sydöstra sjukvårdsregionen har en gemensam 

samverkansnämnd för att samordna och stärka 

sydöstra sjukvårdsregionens ställning inom 

områden av gemensam karaktär. Regiongemensam 

vård vid Universitetssjukhuset i Linköping 

finansieras med en fast och en rörlig del. Modellen 

för finansiering bygger långsiktigt på Kostnad per 

patient (KPP). 

 

Det är ett antal faktorer som kommer att påverka 

kostnadsutvecklingen inom 

regionsjukvården. Det pågår ett antal större 

ombyggnationsprojekt vid Universitetssjukhuset i 

Linköping. Den högspecialiserade vården blir allt 

mer avancerad och patientrörligheten ökar. 

Traumaorganisationen i sjukvårdsregionen och 

behov av ambulanshelikopter håller på att ses 

över.  Antalet genetiska utredningar blir fler och 
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cancerläkemedlen dyrare. Nya riktlinjer med nya 

utredningar och behandlingar såsom utökad 

trombektomi (blodpropp i hjärnan tas ut via en 

kateter som förs upp via ett kärl i ljumsken) inom 

strokevården har införts.   

 

Region Jönköpings läns kostnader för planerad EU-

vård har ökat då antalet patienter som ansöker om 

detta blir allt fler. 

Avgiftsnivåer  

Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas i 

intranätet, på Region Jönköpings läns webbplats 

rjl.se samt i särskild bilaga till budgeten. Inför 2019 

höjs avgiften för besök på akuten och ambulansen 

till 500 kronor.   

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 

beslutar sedan 2008 om referenspriser för de 

tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga 

tandvårdsstödet. Principer för hur Region 

Jönköpings läns priser inom folktandvården ska 

förhålla sig till referensprislistan är framtagen:  

 Taxan ska i största möjliga utsträckning följa 

referensprislistan.  

 Den totala intäkten (åtgärd*volym*pris) får 

avvika max 5 procent från referensprislistans 

totala intäkt (5 procent motsvarar ca 10 miljoner 

kronor för Region Jönköpings län). 

 Frisktandvården ska vara självfinansierad. 

 

Tandvårdstaxor redovisas på Region Jönköpings 

läns webbplats rjl.se samt i särskild bilaga till 

budgeten.    
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Medarbetare 

Det är Region Jönköpings läns ca 10 600 medarbetare som är den främsta resursen i 
välfärdsuppdragen gentemot invånarna. Välfärdsuppdraget är i ständig förändring och inte minst inom 
hälso- och sjukvården finns stora förväntningar på bra resultat genom nya effektiva och förebyggande 
insatser. Begränsade resurser kräver kloka prioriteringar för att möta invånarnas behov. Såväl 
enskilda medarbetare som organisationen behöver utvecklas så att alla kompetenser kommer till sin 
fulla rätt. 
 
När kompetenta och motiverade personer väljer att arbeta i organisationen kan vi tillsammans erbjuda 
hälso- och sjukvård och andra tjänster med hög kvalité. Det är helt avgörande att Region Jönköpings 
län uppfattas som Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare för att kunna rekrytera rätt 
kompetens i byggandet av morgondagens välfärd. I arbetet med ständiga förbättringar och klok 
resursanvändning krävs en öppenhet för nya arbetssätt och att verksamheter ständigt kan 
kompetensutvecklas. 
 
Inom ramen för ”rätt använd kompetens” (RAK) utvecklas arbetsroller och arbetssätt men också 
digitaliserade processer för att frigöra tid och resurser till välfärden. För att nå ett effektivt 
resursutnyttjande och en hållbar arbetsmiljö krävs att de som arbetar i verksamheten får komma till sin 
fulla rätt genom att uppgifter utförs av rätt kompetens. Bättre fördelning av arbete gör så att kvalitén 
hålls hög, resurser används optimalt och arbetsmiljön blir hållbar. 
 
En anställning i Region Jönköpings län ska vara ett löfte om en spännande yrkeskarriär med möjlighet 
till personlig och yrkesmässig utveckling. Medarbetare ska ges möjlighet att känna förtroende och 
stolthet för den verksamhet man arbetar igenom en nära dialog om verksamhetens utveckling. 
Konkurrensen om kompetens är hård och kommer de närmsta åren ställa stora krav på Region 
Jönköpings läns förmåga att presentera en trovärdig strategi för den framtida kompetensförsörjningen. 
Ledord i arbetet med kompetensförsörjning ska vara ”attraktiv arbetsgivare, kompetensutveckling, 
karriärmöjligheter, konkurrenskraftiga löner och delaktighet”. Vid sidan av nya rekryteringar ska 
seniora medarbetare ses som en viktig resurs som så långt som möjligt ska ha goda förutsättningar att 
fortsätta arbeta i verksamheten inte minst som stöd för introduktion och utbildning av ny personal. 
 
De stigande kostnaderna för hyrbemanning de senaste åren är en signal om den ökande 
konkurrensen om medarbetare i välfärden. Det strategiska arbetet för att nå oberoende av 
hyrbemanning fortgår och med det en rad åtgärder för att säkra bemanning och stötta organiseringen 
av framtidens hälso- och sjukvård. God tillgång till utbildningsplatser för läkare, utbildningstjänster för 
specialistsjuksköterskor, karriärtjänster för yrkesskickliga och erfarna medarbetare och löner som 
främjar utbildning och kompetensutveckling ska göra det attraktivt att arbeta inom hälso- och 
sjukvården i Region Jönköpings län. I budget 2019 kompletteras det redan ambitiösa arbetet för att bli 
Sveriges mest attraktiva offentligas arbetsgivare med fler utbildningstjänster för blivande 
distriktssjuksköterskor för att rusta för ett utökat arbete inom primärvården. 
  
 
 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Kraven på Region Jönköpings läns verksamheter 

kommer att vara fortsatt höga och det är en utmaning 

att kontinuerligt ställa om till nya förutsättningar. 

Balans mellan verksamhetens uppdrag, 

personalkostnader och ekonomiska ramar måste 

upprätthållas för att behålla en långsiktig och stabil 

utveckling. Verksamheternas anpassning till befintliga 

budgetramar fortsätter. Omställnings-åtgärder kommer 

att behövas under hela plan-perioden kopplade till 

förändringar i verksamheten på grund av nya behov, 

effektiviseringar och utveckling. 

 

En framgångsfaktor i detta arbete är välfungerande 

samverkan och samarbete såväl internt inom 

organisationen som externt. Kompetensförsörjning 

är av stor vikt för Region Jönköpings läns 

verksamheter, både på kort och på lång sikt. 

Förutsättningarna varierar inom länet och det är 

ibland svårt att rekrytera inom vissa områden. 

Kompetensutveckling och ett kontinuerligt 

rekryteringsarbete sker för att täcka kommande 

pensionsavgångar, annan rörlighet och behov av ny 

kompetens. 
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Utgångspunkter i siffror 
Totalt har Region Jönköpings län cirka 10 600 

medarbetare varav knappt 80 procent är kvinnor. 93 

procent är tillsvidareanställda och 7 procent är 

visstidsanställda. Dessutom finns cirka 250 

timavlönade årsarbetare. Drygt 13 procent av de 

anställda har utländsk bakgrund (utrikes födda samt 

inrikes födda vars båda föräldrar är utrikes födda), 

vilket kan jämföras med drygt 19 procent för 

befolkningen i länet. Andelen heltidsanställda 

månadsavlönade uppgår till 82 procent och 

medelåldern bland medarbetarna är 46,7 år. 

Ungefär 270 medarbetare, eller knappt 3 procent, 

går i pension varje år de närmaste tio åren. 

 

Under 2017 minskade sjukfrånvaron för första 

gången sedan 2012. Sjukfrånvaron uppgick 2017 

till 4,9 procent. Se Figur s.  Regionens sjukfrånvaro 

ligger i jämförelse med andra regioner och 

landsting under riksgenomsnittet.  Sjukfrånvaron 

för kvinnor var 5,6 procent och för män 2,6 procent. 

 

Figur x: Sjukfrånvaro 2008–2017 

 
  

 

Fördelning och utveckling inom sju av regionens 

stora personalgrupper mätt i årsarbetare framgår av 

Figur xx, sidan xx, utveckling av månadsavlönade 

årsarbetare.  

 

Verksamhetsövergångar inom hemsjukvård, 

länstrafik, sjukhusapotek, primärvård och 

regionbildning har påverkat antalet medarbetare i 

olika personalgrupper. Sedan 

verksamhetsövergången av hemsjukvården till 

kommunerna vid årsskiftet 2013 har antalet 

årsarbetare i Region Jönköpings län totalt sett ökat 

med 6 procent. Läkare har ökat med 8 procent och 

sjuksköterskor har ökat med knappt 6 procent. Den 

tidigare minskningen av undersköterskor har vänt 

och istället har en ökning skett de senaste åren. I 

årsarbetare räknat motsvarar det ungefär 185 

sjuksköterskor, 110 läkare och 80 undersköterskor. 

Även gruppen handläggare och administratörer har 

ökat till följd av de nya verksamheter och uppdrag 

som tillkommit.  

 

 

Figur x: Utveckling av månadsavlönade 
årsarbetare för de sju största 
personalgrupper per den sista december 
respektive år.  

 
*Innehåller personalgrupperna 
Fysioterapeut/arbetsterapeut, kurator med flera, övrig 
rehabilitering och förebyggande arbete. 

 

Även om antalet medarbetare i Region Jönköpings 

län totalt sett har ökat den senaste femårsperioden 

finns det bemanningsproblem och är svårrekryterat 

inom vissa verksamheter och områden. Nationella 

prognoser visar även att tillgången på flera av 

regionens större yrkesgrupper fortsatt kommer att 

vara begränsad. Det finns också utmaningar inom 

vissa yrkesgrupper med exempelvis 

generationsväxlingar eller förhållandevis hög 

personalomsättning. 

 

Under andra halvåret 2017 till och med första 

halvåret 2018 var personalomsättningen 9,2 

procent; 900 medarbetare slutade sin anställning. 

258 är pensioneringar och resten är externa 

avgångar. Det är en ökning med 0,4 procentenheter 

jämfört med samma period föregående år. Under 

samma period tillsvidareanställdes 1033 

medarbetare.  Personalomsättningen skiljer sig åt i 

olika yrkesgrupper.  

 

Figur x: Personalomsättning per 
yrkesgrupp andra halvåret 2017 – första 
halvåret 2018. 

 

Strategiska mål 
Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare.  
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Framgångsfaktorer 
En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

 

 

 

 

Regionövergripande 
systemmätetal 

Mätmetod Mål 2019 Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Medarbetarsamtal Heroma Minst 90 % av alla medarbetare 
ska ha medarbetarsamtal 

89 % 91 % 

Personalhälsa Heroma Sjukfrånvaron för medarbetare 
ska inte öka i jämförelse med 
samma period föregående år 

5,1 % 4,9 % 

Kompetens-utvecklingsplan Heroma Minst 90 % av alla medarbetare 
ska ha en dokumenterad 
kompetensutvecklingsplan 

82 % 85 % 

Uppföljning av specifika aktiviteter, riktade insatser och åtgärder genomförs i berörda verksamheter och projekt. 

 

 

HANDLINGSPLAN 

Strategisk kompetensförsörjning 
Sveriges befolkning fortsätter att växa och det finns 

en stor utmaning i att antalet barn, unga och äldre 

ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen. Den 

demografiska utvecklingen i Region Jönköpings län 

stämmer väl överens med utvecklingen nationellt 

vilket innebär att det inte kommer finnas utrymme 

att öka personalstyrkan i förhållande till de krav 

som den totala befolkningstillväxten betingar. Det 

kommer därför krävas fler och andra insatser än 

bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god 

kompetensförsörjning av verksamheten.  

Regionens pågående arbete med Tillsammans för 

bästa möjliga hälsa och jämlik vård, innebär också 

att personalstrukturen och kompetensförsörjningen 

behöver anpassas för att stötta en förflyttning av 

hälso- och sjukvården från sluten till öppen vård, 

från sjukhus till vårdcentral och från vård till 

hälsofrämjande insatser tillsammans med andra 

samhällsaktörer och invånarna själva.  

Kostnaderna för hyrläkare från bemanningsföretag 

har under 2017 fortsatt att öka även om de är låga 

per invånare i jämförelse med många andra 

landsting/regioner. Ett nationellt arbete pågår för att 

gemensamt, mellan alla landsting och regioner nå 

ett oberoende av bemanningsföretag. En 

handlingsplan för att uppnå oberoende av 

bemanningsföretag beslutades av regionstyrelsen i 

juni 2017 och ligger till grund för Region 

Jönköpings läns arbete. 

En övergripande kompetensförsörjningsplan 

kommer att bidra till att Region Jönköpings län s 

kan möta framtidens utmaningar genom att 

attrahera, rekrytera, utveckla, engagera och, när det 

är aktuellt, avveckla medarbetare. Planen kommer 

även att ligga till grund för verksamhetsområdenas 

konkreta arbete med kompetensförsörjning. 

Attrahera och rekrytera 
Att stärka arbetsgivarvarumärket och vara Sveriges 

mest attraktiva offentliga arbetsgivare är en central 

strategi för att attrahera nya och engagera befintliga 

medarbetare. Arbetet sker inifrån och ut genom att 

en positiv kultur skapar stolta medarbetare och 

goda ambassadörer. Genom ökad synlighet i 

digitala kanaler och målgruppsanpassad 

kommunikation marknadsförs Region Jönköpings 

län som en attraktiv arbetsgivare och en 

framgångsrik region. En välfungerande hantering 

av alla arbetssökande är en viktig del såväl i 

rekryteringsprocessen som i strategin för att bygga 

arbetsgivarvarumärket. 

 

Varje rekrytering är en stor investering och det är 

viktigt att rekryteringsarbetet genomförs 

professionellt och kvalitativt. Vår 

kompetensbaserade rekryteringsmodell säkerställer 

struktur och systematik i rekryteringsarbetet och 

ska leda till att den kandidat som bäst stämmer 

överens med behovsanalysen anställs. 

 

Den nystartade kompetensförsörjningsenheten 

kommer att utveckla och samordna 

rekryteringsarbetet inom verksamhetsområdena 

Medicinsk vård, Kirurgisk vård och Psykiatri, 

rehabilitering och diagnostik. Enheten kommer 

stötta chefer i rekrytering av medarbetare, matcha 

kompetens mot verksamheternas behov samt bidra 

till att stärka arbetsgivarvarumärket. 

 

Kompetenta och engagerade medarbetare 
Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna 

är avgörande för organisationens framgång. 

Verksamhetens kompetenskartläggning, 

regelbundna medarbetarsamtal och individuella 

kompetensutvecklingsplaner ligger till grund för att 

utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som 

stärker såväl individen som verksamheten i sin 

helhet. 

 

Region Jönköpings län erbjuder goda möjligheter 

till att jobba med utveckling och förbättringsarbete. 

Genom att tydliggöra karriärmöjligheter och främja 
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intern rörlighet ges medarbetare en möjlighet att 

utveckla både sig själva och verksamheten. 

 

En väl fungerande lönebildning är en viktig 

förutsättning för att fortsatt vara en attraktiv 

arbetsgivare. Det är också en del i 

verksamhetsstyrningen och drivkraften att motivera 

till bra arbetsprestationer.  

Region Jönköpings län fortsätter sin lönepolitik 

med konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig på 

marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat 

engagemang och utveckling av verksamhetens 

produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara 

en naturlig del i den löpande verksamheten och ge 

möjlighet till löneutveckling för de medarbetare 

som bidrar mest till verksamheten. För att 

överbrygga en kommande generationsväxling är det 

viktigt att medarbetare har möjlighet att få en god 

löneutveckling under hela sitt yrkesliv, utan att byta 

karriär.  

 

Stärkt introduktion med möjlighet till handledning 

och mentorskap för nyutbildad personal ska skapa 

en trygg väg in i arbetslivet inte minst i hälso- och 

sjukvården. 

 

Ökade krav på säkerhet och avancerad teknik, höjer 

kraven på utbildning och träning. Inom hälso- och 

sjukvården är Metodikum en länsgemensam 

verksamhet som stödjer medarbetarnas möjligheter 

att träna sina färdigheter och teamsituationer kring 

patienten. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning under studietiden är 

av stor betydelse. Kontinuerlig samverkan med 

utbildningsanordnare skapar förutsättningar för 

integration av teori och praktik som studenterna 

behöver.  

 

Ett tätt samarbete med lärosäten och 

utbildningsanordnare är viktigt för att säkra 

kompetensförsörjningen samt kvalitet och innehåll i 

utbildningarna. Samarbete pågår inom en rad olika 

områden och yrkesgrupper. Bland annat kommer 

Jönköping från 2019 att vara en av fyra 

huvudstudieorter för läkarprogrammet vid 

Linköpings universitet, arbete pågår tillsammans 

med kommunerna om vård- och omsorgscollege, 

och sedan tidigare finns ett tätt samarbete med flera 

högskolor kring både grund- och 

specialistutbildningar för sjuksköterskor. Inom 

Folktandvården pågår förberedelser för att få 

tandläkarutbildning till Jönköping University samt 

YH-utbildning av tandsköterskor lokalt till länet. 

 

Region Jönköpings län erbjuder sedan tidigare 

förmånen att genom högskolestudier vidareutbilda 

sig till specialistsjuksköterska med bibehållen 

grundlön. För att stödja förflyttningen av hälso- och 

sjukvård mot primär och öppenvård behövs bland 

annat fler distriktsköterskor. Antalet platser för 

utbildningsanställningar utökas därför under 

planperioden med ytterligare 10, från 60 till 70. Det 

kan även utifrån arbetet med rätt använd kompetens 

finnas behov av specialistutbildning för andra 

yrkesgrupper. 

 

Den pågående satsningen på karriärtjänster för 

yrkesskickliga sjuksköterskor fortsätter och 

kommer utökas under planperioden. 

 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 
Pågående utveckling och krav på verksamheterna 

gör det viktigt att arbeta med och stödja ständiga 

förbättringar, förnyelse, spridning och innovation. 

Det behöver finnas en öppenhet för nya och flexibla 

arbetssätt och ny kompetens. Inom hälso- och 

sjukvården läggs stor vikt vid att utveckla 

personcentrerad vård.  

 

Arbetet med att använda rätt kompetens är centralt 

på varje nivå och del i organisationen. En 

ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifter, ansvar 

och roller utifrån personalens kompetens och där de 

gör mest nytta är en förutsättning för kvalitet och 

effektivitet. Inom hälso- och sjukvården finns det 

möjligheter att omfördela arbetsuppgifter mellan 

olika professioner, vilket kan underlätta arbetet med 

att uppnå en effektiv, tillgänglig och säker vård där 

den samlade kompetensen används på bästa möjliga 

sätt. För att möta invånarnas behov krävs även ökad 

flexibilitet och effektiv planering av arbetstider och 

arbetstidsförläggning men även en ökad intern 

rörlighet av medarbetare, där befintlig kompetens 

matchas mot verksamheternas behov både lokalt 

och över klinik- och verksamhetsgränser. 

 

För att så bra som möjligt ta vara på de äldre 

medarbetarnas kompetens ska deras möjligheter och 

förutsättningar att fortsätta arbeta ses över. 

 

Flera av de statsbidragsfinansierade satsningar som 

påbörjades under 2018 fortsätter under 2019 och 

fokuseras ytterligare mot utveckla nya arbetsätt och 

en ökad digitalisering i syfte att stötta en 

förflyttning av hälso- och sjukvården mot 

öppenvård. Riktade statsbidrag se sid xx  

 

Region Jönköpings län samverkar alltmer med 

andra huvudmäns verksamheter, till exempel 

kommunerna, sydöstra sjukvårdsregionen och olika 

lärosäten och utbildningsanordnare. Det ställer höga 

krav på både verksamheten och medarbetarnas 

samverkansförmåga. Teamarbete och samarbete 

mellan olika yrkesgrupper, verksamheter och 

huvudmän är angeläget för att möta invånarnas 

behov. Varje medarbetare, team och arbetsplats ska 

ha förutsättningar för att klara sina arbetsuppgifter 

på bästa möjliga sätt. Det kräver planering och 



MEDARBETARE 

 

5 

åtgärder för att kompetens, engagemang och 

delaktighet kontinuerligt upprätthålls och utvecklas.  

 

Hälsa, delaktighet och likabehandling 
Medarbetarpolicyn är grunden för medarbetarskapet 

i Region Jönköpings läns verksamheter. 

Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande 

samarbete mellan kollegor, medarbetare och chefer 

i det dagliga arbetet. Det är allas gemensamma 

ansvar att bidra till god arbetsmiljö och god 

kommunikation. Medarbetarskapet är ansvarsfullt 

och krävande, samtidigt som det är meningsfullt 

och utvecklande. Alla medarbetare ska få tillgång 

till stöd, utbildning och utveckling utifrån 

verksamhetens behov.  

 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med 

hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 

insatser för en god organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Syftet är att vara en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö 

präglad av hälsa och säkerhet där medarbetarna 

upplever delaktighet, engagemang och arbetsglädje. 

Genom regionens arbetsmiljöutbildningar får chefer 

och skyddsombud grundläggande kunskaper för att 

kunna verka aktivt för en hälsofrämjande och 

hållbar arbetsmiljö tillsammans med medarbetarna.  

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 

riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och 

uppföljningar ske regelbundet för att främja en god 

arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall. 

För att utveckla det systematiska hälso- och 

arbetsmiljöarbetet ytterligare behöver arbetssätt 

utvecklas med fokus på främjande och 

förebyggande faktorer och spridning av goda 

exempel inom regionen. Ett viktigt arbete för att 

skapa tryggare arbetsplatser är implementering av 

ny riktlinje för bemötande i riskfyllda situationer 

gällande frågor kopplade till hot och våld för 

medarbetare.  

 

Ett antal initiativ pågår för att förbättra 

arbetsmiljön, öka hälsan och förebygga 

sjukfrånvaro bland regionens medarbetare. Under 

2017-2019 genomförs ett projekt för att öka chefers 

och medarbetares kompetens när det gäller att 

arbeta förebyggande med psykisk ohälsa. Arbetssätt 

ska spridas och breddinföras. Projektet genomförs i 

samverkan med sju kommuner inom länet och 

finansieras delvis av Europeiska socialfonden. 

Goda resultat avseende rehabilitering kräver tidiga 

och aktiva insatser, bland annat i samverkan med 

företagshälsovården, hälso- och sjukvården och 

Försäkringskassan. Alla medarbetare ska erbjudas 

en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån 

sina behov. Målet är att medarbetare som är i 

pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och 

tidigare komma tillbaka till arbete.  

 

Ökat stöd och samverkan för medarbetare som är i 

pågående sjukskrivning ska prioriteras kommande 

året. För att sänka sjukfrånvaron ytterligare behövs 

även insatser för att minska upprepad 

korttidsfrånvaro.     

 

Arbetsmiljöenheten som är regionens 

företagshälsovård, är en stödresurs för regionens 

arbetsplatser i det systematiska hälso- och 

arbetsmiljöarbetet.   

 

Projektet ”heltid som norm” har varit framgångsrikt 

och fortsätter som en ordinarie del av verksamheten 

från år 2019. Att erbjuda medarbetare möjlighet att 

arbeta heltid bidrar till att lösa de kommande 

demografiska utmaningarna samt gör det både 

attraktivt att arbeta i regionen och bidrar till ökad 

jämställdhet. Samtidigt är det viktigt att 

medarbetarna ges inflytande över den egna 

arbetssituationen och har en möjlighet att påverka 

sitt dagliga arbete och sina arbetstider utifrån 

verksamhetens behov. 

 

En kombinerad medarbetarskap- och 

säkerhetsundersökning inom hela Region 

Jönköpings län kommer att genomföras under 2019. 

Arbetet med resultat och handlingsplaner ingår i det 

ordinarie systematiska arbetsmiljö- och 

säkerhetsarbetet. Undersökningen har fokus på 

faktorer som driver en kultur som premierar aktivt 

medarbetarskap och säkerhet. 

Aktiva åtgärder 
Inom Region Jönköpings län råder nolltolerans mot 

diskriminering, trakasserier, repressalier och 

kränkande särbehandling. Regionen ska fortsätta 

arbeta aktivt för att skapa goda och lika 

förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Utifrån regler om aktiva åtgärder i 

diskrimineringslagen finns ett stödmaterial för att 

regionens verksamheter ska kunna arbeta främjande 

med likabehandling och förebyggande med 

diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. 

De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, 

löner- och anställningsvillkor, rekrytering, 

utbildning och kompetensutveckling samt 

möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. 

Arbetet ska ingå som en del i det ordinarie 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Som stöd i det 

arbetet finns även en riktlinje för att förbygga och 

hantera kränkande särbehandling, diskriminering, 

trakasserier och repressalier. Arbete för 

likabehandling stärker bilden av regionen som en 

attraktiv arbetsgivare.  
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Mål för 2019: 

• Främja en jämn könsfördelning inom ledning 

och olika yrkesgrupper. 

• Öka andelen anställda med heltidsanställning.  

• Minska antalet upplevda kränkande handlingar.  

• Förhindra att osakliga skillnader i lön 

förekommer. 

 

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram 

omfattar sociala förhållanden, ekonomiska villkor 

och miljöhänsyn. Det sociala hållbarhetsarbetet 

utgår från människors lika värde och att människor 

med olika bakgrund, färdigheter och 

livserfarenheter berikar varandra med ny kunskap 

och nya insikter. 

Ett stärkt chef- och ledarskap 
Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på 

Region Jönköpings läns grundläggande värderingar 

och är en nyckel till en attraktiv arbetsplats. Chefs-

policyn ger vägledning och stöd. Med fokus på 

invånarnas behov ska chefen verka för verksam-

hetens resultat och utveckling, medarbetares 

kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse och 

leda det systematiska förbättringsarbetet. Cheferna 

är arbetsgivarföreträdare och har ett helhetsansvar 

för sin verksamhet och att nå uppsatta mål.  

 

Region Jönköpings län har drygt 500 chefer på 

olika nivåer. Ett kontinuerligt rekryteringsbehov 

kommer att finnas under planperioden. Internt 

rekryterade chefer har kunskap om verksamheten, 

organisationen och kulturen. Att bli chef är en 

möjlig intern karriärväg. Samtidigt är det positivt 

att en del chefer rekryteras externt, då nya 

kunskaper, synsätt och erfarenheter tillförs 

verksamheten. 

 

Chefer behöver kontinuerligt stärkas i sin roll som 

arbetsgivarföreträdare och ledare. Program och 

utbildningar kring chefs- och ledarskap, samt 

talangutveckling är en viktig förutsättning för att 

kunna leda det systematiska förbättringsarbetet. 

Chefer deltar även i nätverk för engagerat ledaskap 

som ger utrymme att i dialog och nätverk med 

andra chefer, ge och få stöd och inspiration i 

aktuella frågor. Genom teori och praktiska övningar 

sker en fördjupning i konkreta frågeställningar som 

rör möjligheter och utmaningar i rollen som chef. 

Utbildningar med olika inriktningar som kunskap 

om ekonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt, rekrytering, 

mentorprogram och reflektionsgrupper anordnas 

kontinuerligt. 

 

Under planperioden kommer en översyn av 

förväntningar och förutsättningar för chefer och av 

regionens befintliga program och 

utbildningsinsatser att genomföras.  
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Stöd och service 

 
Dessa funktioners övergripande uppdrag är att stödja verksamheterna utifrån deras behov och bidra 
till utveckling och kostnadseffektiv verksamhet. 

 

 

Inriktning för stöd- och 
serviceverksamheter 
En betydande andel, cirka 20 procent, av Region 

Jönköpings läns samlade verksamhet är olika typer 

av stöd- och servicefunktioner: 

 Upphandling samt utrustningsprojektering 

 Materialförsörjning 

 Läkemedelsförsörjning 

 Transporter 

 Administrativ service 

 Information och kommunikation 

 Hjälpmedelsservice 

 IT 

 Vårdnära service 

 Lokaler 

 Medicinteknisk service 

 Miljö 

 Säkerhet 

 Sjukvårdsrådgivning 

 Kontaktcenter 

 

Dessa funktioners övergripande uppdrag är att 

stödja verksamheterna utifrån deras behov och 

bidra till utveckling och kostnadseffektiv 

verksamhet. För att skapa utrymme för utveckling 

av välfärden krävs att dessa verksamheter i samråd 

med sina kunder ständigt prövar möjligheter till 

effektivisering.  

Vårdnära service 
Bra och välfungerande vårdnära servicetjänster är 

viktiga delar för att verksamheterna ska fungera. 

Arbetsuppgifter som idag till stor del sköts av 

sjukvårdsutbildad personal ska där det är möjligt, 

utan ökade kostnader, flyttas över till service-

personal för rätt använd kompetens. Exempel på 

detta är patientnära städning, måltidshantering, 

förråds- och textilhantering samt patienttransporter. 

Vårdnära service är en viktig del i arbetet för rätt 

använd kompetens.  

Upphandlingsstrategi, inköp och upphandling 
Upphandling är en strategisk viktig fråga för 

Region Jönköpings Län. Upphandling ska utgå från 

välfärdens och medborgarnas behov Region 

Jönköpings län ställer krav på att det som 

upphandlas omfattas av långtgående krav på 

hållbarhet och socialt ansvarstagande. Region 

Jönköpings län ställer också långtgående miljökrav 

med grund i Regionens Hållbarhetsprogram. Vid 

upphandlingar ges förutsättningar för innovationer 

och innovationsvänliga lösningar. Region 

Jönköpings län ska möjliggöra en hållbar tillväxt 

och resurseffektivitet utifrån ett helhetsperspektiv 

samt bidra till cirkulär ekonomi där returflöden 

skapas och material tas tillvara. Region Jönköpings 

län ska vid utformningen av upphandlingsavtal 

möjliggöra inköp av livsmedel som produceras med 

omfattande krav på god djurhållning och till stora 

delar ekologiskt. 

 

Region Jönköpings län ska möjliggöra för små och 

medelstora aktörer, inte minst på landsbygden, samt 

den idéburna sektorn att konkurrera om Region 

Jönköpings län avtal när det är relevant. Vi ställer 

krav på kollektivavtalsliknande villkor inom de 

branscher det är behövligt. Kravet gäller i alla led, 

även underentreprenörer. En god arbetsmiljö och 

goda arbetsvillkor ska även omfatta personal i 

upphandlad verksamhet. Krav på personal-

övertagande ska finnas med i de upphandlingar där 

det är relevant. 

 

Region Jönköpings läns policy för upphandling av 

varor och tjänster baseras på: 

 Offentlig upphandling som strategiskt verktyg 

för en god affär 

 Effektiva inköp 

 En mångfald av leverantörer och en väl 

fungerande konkurrens 

 En rättssäker offentlig upphandling 

 En upphandling som främjar innovationer och 

alternativa lösningar 

 En miljömässigt ansvarsfull offentlig 

upphandling 

 Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt 

hållbart samhälle. 

 

En bra process för upphandling av varor och 

tjänster har stor betydelse för verksamhetens 

effektivitet. Förutom bra kvalitet och användar-

vänlighet till lägsta pris, handlar det om att vid 

inköp ta hänsyn till intentionerna i Region 

Jönköpings läns program för hållbar utveckling. 

Fokus ska läggas på en fortsatt utveckling av 

inköpsprocessen och investeringsprocessen. För att 

minska kostnaderna ska arbetet med ett mer 

standardiserat produktsortiment fortsätta samt det 

elektroniska stödet i upphandling och i processen 
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från beställning till betalning utvecklas. Region 

Jönköpings län arbetar kontinuerligt för att de 

strategiska upphandlingarna ska ge så stora effekter 

som möjligt.. Under planperioden ska några 

områden definieras där innovationsvänlig 

upphandling ska främjas..  

Lokalförsörjning 
Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler med 

god arbetsmiljö är en förutsättning för att 

verksamheten ska kunna drivas på ett effektivt sätt. 

Hög nyttjandegrad och effektiv 

fastighetsförvaltning lägger grunden för detta. 

Sjukvården har lika hyressättning i länet för lika 

lokaltyp. Konkurrensutsatta verksamheter har en 

marknadshyra. Genom samverkan med andra 

landsting/regioner, Tekniska Högskolan vid 

Jönköpings University, Centrum för vårdens 

arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola samt 

Sveriges Lantbruksuniversitet, sker en aktiv 

kunskapssamverkan och vårdbyggnadsforskning i 

syfte att bygga rätt lokaler och effektivisera 

byggprocessen. Viktiga områden är att se till att 

lokalerna är tillgängliga för alla och att satsningen 

på energisparåtgärder fortsätter för att nå mål som 

sätts i program för hållbar utveckling, regionalt och 

nationellt. Inomhusklimatet är en viktig 

arbetsmiljöfråga att ta hänsyn till vid både ny- och 

ombyggnad. 

 

I Program för hållbar utveckling har redovisats 

behov av energisparåtgärder samt åtgärder för att 

öka andelen förnyelsebar energi. Investeringsramen 

utvidgas med 30 miljoner kronor under 2017–2020 

för att även inrymma projekt med byte till 

förnyelsebara energikällor, till exempel solceller. 

 

Vid prioritering av fastighetsobjekt tas särskild 

hänsyn till behov att öka den fastighetstekniska och 

installationstekniska säkerheten. Under 2018 och 

kommande år sker flera större fastighets-

investeringar inom de tre akutsjukhusen i syfte att 

framtidssäkra lokalmässiga förutsättningar för en 

fortsatt god vård. 

IT 
Region Jönköpings läns förmåga att digitalisera 

arbetsprocesser och utveckla enkla och användbara 

tjänster är avgörande för att kunna möta de för 

väntningar som såväl invånare som medarbetare har 

på effektiva, säkra och moderna arbetssätt och 

servicenivåer. Vi strävar alltid efter nationell och 

regional samverkan för att nå standardiserade 

arbetssätt, bättre e-hälsotjänster, effektivare 

administration och för att hushålla med våra 

resurser.  

 

De IT-lösningar som tas fram behöver samverka 

med den nationella IT-infrastrukturen, för att 

underlätta integrationen mellan system och tjänster. 

Det gör det enklare att utbyta information mellan 

olika aktörer och system samt mellan patient och 

vårdgivare. Målet är att invånaren ska få en bättre 

och mer sammanhållen vård, oavsett vem som utför 

vården, och att aktörer som organisationer och 

företag ska kunna kommunicera med Region 

Jönköpings län på ett effektivt sätt, samtidigt som 

medarbetarna ska ha säkra och arbetsbesparande 

verktyg. Gemensamma satsningar kan aktualiseras 

under planperioden. 

Kommunal utveckling 
I och med regionbildningen bestämde länets 

kommuner att deras gemensamma arbete med 

kommunal utveckling blir en del i Region 

Jönköpings läns verksamhet. Verksamheten 

finansieras av kommunerna och via externa 

projektmedel. 

 

 

Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet 

Avser Regionstyrelsens budgetanslag 

Systemmätetal  Mätmetod Mål 2019 Resultat 2016 Resultat 2017 

Ekonomi i balans  

 

Ekonomisystem  Inte överstiga budget    
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Regionfullmäktiges direktiv till 
styrelse och nämnder avseende 
budget 2019  

 

 

 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER 

Beräkning av verksamhetens nettokostnad 
Utgiftsramarna per nämnd och område utgår från 

beslutad budget för 2018 med hänsyn tagen till 

beslutade förändringar under året samt de 

utökningsramar som påverkar. 

 

Regionfullmäktige fördelar budgeten på nivåerna 

regionstyrelse och nämnder samt utgiftsramar per 

område i enlighet med uppdelningen i VI 2000 

(Verksamhetsindelning 2000). Utgiftsramarna är 

uppräknade med index för kostnadsökningar 

avseende löner och priser (LPIK Löne- och 

prisförändringar för landsting) vilket fastställs av 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Utgiftsförändringar i budgeten för 2019 finns 

specificerade i tabell x, sidanxx. 

Generella och riktade statsbidrag 
Regionens prioriteringar utgår från de 

grundläggande värderingarna, visionen, målbild 

2030 och de strategiska målen. Huvudprincipen för 

generella och riktade statsbidrag är att de är en del 

av finansieringen för Region Jönköpings län. 

REGIONSTYRELSEN OCH 
NÄMNDERNAS ANSVAR – 
UTGIFTSOMRÅDEN 
Regionstyrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av Region Jönköpings läns 

angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas 

verksamhet. Regionsstyrelsen och nämnderna har 

att fatta beslut inom ramen för Budget med 

verksamhetsplan 2019. Regionfullmäktige anvisar 

budget på nämndnivå med fördelning på 

utgiftsramar enligt tabell xx, sidan xxx sidxx. 

Förändring av utgiftsramar, oförutsedda 
utgifter med mera 
Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att 

inom nämndens totala budgetram under året göra 

förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är 

en del i att uppnå fullmäktiges beslutade Budget 

med verksamhetsplan 2019. Utöver det har 

regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom 

ram under året göra förändringar till följd av 

oförutsedda händelser eller annan händelse som till 

sin karaktär eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut 

i regionfullmäktige.  

 

Regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 

med mera uppgår till 22,5 miljoner kronor. Ur 

ramen ska följande finansieras: 

 12,5 miljoner kronor oförutsedda utgifter 

 10,0 miljoner kronor intäktsbortfall i samband 

med införande av elektroniska frikort 

 

Regionstyrelsen har att pröva frågan om medel ska 

anvisas för ökade lokalkostnader i 

anslagsfinansierad verksamhet till följd av större 

fastighetsinvestering. Samma gäller vid ökade 

kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet 

till följd av större inventarieinvestering. 

Finansiering sker med utrymme för ökade 

avskrivningskostnader. 

Uppföljning 
Regionstyrelse och nämnder ska genom månads-

rapporter från förvaltningen löpande följa verk-

samhet och ekonomi. Efter april ska regionstyrelsen 

till regionfullmäktige återrapportera en tertial-

rapport med sammanfattning av hur verksamheten 

utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt 

ekonomisk helårsprognos. Efter augusti ska 

regionstyrelsen lämna delårsrapport samt för helåret 

årsredovisning till regionfullmäktige. 

 

I delårsrapporten och årsredovisningen ska 

återrapporteringen spegla regionfullmäktiges 

fördelning per nämnd och utgiftsramar. 

Regionstyrelsen kan välja att särskilt följa vissa 

uppdrag och utökningsramar. 
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Budget 2019 mnkr 

 

Aktuell budget 
201809 

Budget 2019 *) 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) 

  Utbildning -47,6 -47,6 

Kultur -149,8 -152,8 

Allmän regional utveckling -50,2 -50,2 

Politisk verksamhet -1,3 -1,3 

Summa 
 -248,9 -251,9 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) 

  Trafik och infrastruktur -799,5 -799,5 

Övrig hälso- och sjukvård -69,2 -69,2 

Politisk verksamhet -1,3 -1,3 

Summa 
 -870,1 -870,1 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS) 

  Primärvård -1 827,7 -1 852,7 

Specialiserad somatisk vård -5 571,7 -5 633,9 

Specialiserad psykiatrisk vård -829,3 -833,0 

Tandvård -262,6 -262,6 

Övrig hälso- och sjukvård -424,5 -433,6 

Politisk verksamhet -0,9 -0,9 

Medicinsk service -21,1 -21,1 

Summa 
 -8 937,7 -9 037,6 

Regionstyrelsen (RS) 

  Primärvård -18,7 -23,7 

Specialiserad somatisk vård 29,6 29,6 

Specialiserad psykiatrisk vård 8,4 8,4 

Övrig hälso- och sjukvård -167,2 -175,8 

Allmän regional utveckling -4,0 -9,2 

Politisk verksamhet -57,0 -62,0 

Medicinsk service -1,0 -1,0 

Allmän service -362,5 -382,3 

Fastighetsförvaltning 82,9 79,2 

Summa 
 -489,6 -537,0 

Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet) 
 -0,2 -0,2 

Patientnämnden (Politisk verksamhet) 
 -1,9 -1,9 

Verksamhetens nettokostnad exklusive intern ränteintäkt 
 -10 548,3 -10 698,6 

Verksamhetens nettokostnad inklusive intern ränteintäkt -10 474,9 -10 625,2 

*) Budget 2019 kommer att indexeras upp inför slutlig version till Regionfullmäktige 
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REGIONSTYRELSEN OCH 
NÄMNDERNAS ANSVAR – EGNA 
VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Budget för egna verksamhetsområden 
Regionfullmäktiges beslutade Budget med 

verksamhetsplan 2019 anger utgiftsramar och 

verksamhetsmål som ska nås för Region 

Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett vem 

som utför verksamheten. För de delar av 

verksamheten som utförs i egen regi, ska 

regionstyrelse och nämnder senast i december 2018 

fastställa budget per verksamhetsområde 

(förvaltningsbudget). Regionstyrelse och nämnder 

ska samtidigt fastställa en budget för de delar av 

styrelsens och nämndens utgiftsramar som inte 

fördelats till verksamhetsområden. Regionstyrelsen 

har ansvar för att samordna arbetet med 

förvaltningsbudget i vilka verksamhetsuppdrag och 

budget konkretiseras. 

Budgetprinciper för verksamhet i egen regi 

Ersättningsformer 
Huvudsakligen ges ett budgeterat anslag till 

respektive verksamhetsområde. Några verksamhets- 

områden omfattas helt eller delvis av andra 

ersättningsformer. Regionstyrelse och nämnder har 

att tillämpa följande former för fördelning av budget 

till verksamhetsområden (se nedan). 

 

För de verksamhetsområden som har intäkter från 

köpande enheter regleras prissättningen enligt 

fullmäktiges inriktning för stöd- och 

serviceverksamheter (se sidan xx–xx). 

 

 

Verksamhetsområde 

 

 

Anslag Annan ersättning 

Hälso- och sjukvård 

 

 
Vårdcentralerna Bra Liv  Primärvård som ingår i vårdval ersätts 

enligt ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län”. 

Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik 

Budgetram för psykiatri 

Budgetram vid specifika uppdrag (till 
exempel mammografi). 

Intäkter från köpande enheter 

Folktandvården Budgetram för vissa delar av  
specialisttandvården: 

 tandvård som inte kan finansieras 

 genom intäkter från patient och 

 försäkring. 

 forskning och utveckling 

 utbildning av specialisttandläkare 

 med flera. 

 

Budgetram för vissa delar av allmän- 

tandvården: Utbildningsansvar, läkemedel, 
tolkkostnader samt för underskottskliniker 

Allmäntandvård och specialisttandvård för 
vuxna finansieras av patientavgifter enligt 
fastställda taxor och ersättning från den 
statliga tandvårds-försäkringen. 

 

Barntandvårdspeng enligt fastställd 

nivå. 

 

Rörlig ersättning för nyutexaminerade 

tandläkare och tandhygienister. 

Medicinsk vård Budgetram  

Kirurgisk vård Budgetram Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård, 
omfattande basuppdraget 
ögonläkarmottagning och de båda 
tilläggsuppdragen ögonbotten- 
fotografering vid diabetes respektive 
kataraktoperationer ersätts enligt 
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings 
län”. 

Regional utveckling   

Utbildning och kultur Budgetram  

Länstrafiken Budgetram  

Övrigt   

Politisk verksamhet Budgetram  

Interna serviceverksamheter: 

IT-centrum, verksamhetsnära 
funktion, Verksamhetsstöd och 
service 

Budgetram vid specifika uppdrag. Intäkter från köpande enheter 
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Resultatbalansering 
För anslagsfinansierad verksamhet avslutas 

budgetåret utan att årets resultat förs vidare till ett 

resultatsaldo. Samma princip gäller för de 

intäktsfinansierade serviceverksamheterna. För 

verksamheter inom vårdval Jönköpings län förs 

årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 

kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet 

på verksamhetsområdesnivå i samband med 

behandling av årsredovisning 2018. 

 

För Folktandvårdens konkurrensutsatta delar förs 

årets nettoresultat vidare i ett resultatsaldo till 

kommande år. Regionstyrelsen fastställer resultatet 

i samband med behandling av årsredovisning 2018. 

Om ett verksamhetsområdes ackumulerade saldo är 

negativt ska en åtgärdsplan upprättas med en plan 

för återställande inom tre år. Åtgärdsplanen 

fastställs av respektive nämnd och delges 

regionstyrelsen. 

Tandvård 
Folktandvårdens prissättning bör inte avvika för 

mycket från TLV:s (Tandvård- och 

läkemedelsförmånsverket), referenspriser för att 

inte påverka högkostnadsskyddets ogynnsamt för 

den enskilde. Krav på konkurrensneutralitet 

förutsätter att prissättningen baseras på 

självkostnad. För att finansiera pris- och 

löneökningar höjs Folktandvårdens priser 2019 med 

i genomsnitt 2,5 procent. (2018 – 2,4 procent)  
I självkostnaden för Folktandvården ska av 

konkurrensskäl mervärdeskatt ingå, trots att den 

kommunala sektorn har generell avdragsrätt för 

mervärdesskatt. Avdragsrätten redovisas därför 

tekniskt som en intäkt utanför Folktandvården. För 

2019 är denna beräknad till 20,6 miljoner kronor. 

(2018 – 20 mnkr)  

 

Vuxentandvårdens utgiftsram på 12,3 miljoner 

kronor (2018 12 miljoner kronor) avser kostnader 

för läkemedel, utbildningsansvar och tolkkostnader 

som inte finansieras genom tandvårdstaxan samt 

ersättning till Folktandvården för vuxentandvårdens 

underskott vid tre underskottskliniker.  

Inför 2019 förstärks budgeten för barntandvården 

med 4,6 miljoner kronor för den årskull som 

tillkommer. Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

ska differentiera vårdpengen utifrån att tandhälsan 

varierar i länet.  

Utgiftsramen för barntandvårdspengen 2019 uppgår 

med ovanstående förstärkning till 121,7 miljoner 

kronor. Antalet 3–23-åringar beräknas 2019 uppgå 

till 90 500 personer vilket ger en genomsnittlig 

barntandvårdspeng på 1 338 kronor.  

För Folktandvårdens preventiva arbete inom 

barnhälsovård, förskola, grundskola och 

gymnasium ges en särskild ersättning på 10,9 

miljoner kronor. (2018: 10,6 miljoner kronor)  

Utöver barntandvårdpengen och det preventiva 

folkhälsoarbetet finns en utgiftsram på 5,3 miljoner 

kronor (2018: 5,2 miljoner kronor) för 

Folktandvårdens och privattandvårdens kostnader 

avseende utbildningsansvar, läkemedel, 

tolkkostnader samt ersättning till Folktandvården 

för underskottskliniker. 

Total utgiftsram barntandvård 2019: 138 miljoner 

kronor 

 

Tandvård för personer med särskilda behov har 

2019 en budget på 32,5 miljoner kronor (2018: 31,6 

miljoner kronor). 

Budgeten för specialisttandvården avseende barn 

och ungdomar utökas med hjälp av statsbidrag på 

grund av att åldersgruppen 20–23 år från och med 

2019 har fri tandvård. Specialisttandvårdens budget 

2019 är 114 miljoner kronor (2018: 109,5 miljoner 

kronor). 

Det finns ett ersättningssystem för 

specialisttandvården med uppdragsbeskrivning och 

därtill kopplad ersättning för områdena: 

 tandvård som inte kan finansieras genom 

intäkter från patient och försäkring 

 forskning och utveckling 

 utbildning av specialisttandläkare med flera 

INVESTERINGAR 

Beslut och genomförande 
Regionfullmäktige beslutar om en årlig 

investeringsram och budget utifrån målet om 

egenfinansiering över en period om 10 år. Den 

beslutade ramen är fördelad mellan fastigheter och 

inventarier. 

 

I budget beskrivs en investeringsplan över fem år 

där första året är en fastställd investeringsram och 

budget och år två till fem är en plan. Region-

fullmäktige beslutar om alla enskilda 

investeringsärenden över 20 miljoner kronor eller 

investeringsärenden som är av principiell karaktär. 

Regionfullmäktige beslutar om byggnation av nya 

lokaler. 

 

Regionstyrelsen beslutar löpande under året om 

genomförande av investeringar. Regionstyrelsen 

har att, utifrån finansiellt mål om egenfinansiering 

av investeringar, tillse att investeringar som 

beslutas ryms inom beslutad investeringsram och 

budget samt beakta hur dessa påverkar kommande 

års investeringsutrymme i lagd plan. Berörd nämnd 

ska ges möjlighet att yttra sig innan 
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Regionstyrelsen fattar beslut om genomförande av 

en investering. 

 

Regionstyrelsens investeringsbeslut ska beskriva 

hur tillkommande eller avgående driftskostnader 

ska hanteras.  

Inventarier 
Utrymmet för inventarier är fördelat mellan 

ospecificerade investeringar och specificerade 

investeringar. Beslut om specificerade investeringar 

ska fattas av Regionstyrelsen. 

Ospecificerad investering 
50 tusen kronor – 2 miljoner kronor 

Specificerad investering 
> 2 miljoner kronor 

 

Regionstyrelsen ska i samband med att beslut 

om förvaltningsbudget besluta om hur utrymmet 

för ospecificerade investeringar fördelas inom 

förvaltningen. 

Fastigheter, ombyggnationer: 
Årliga insatser som görs för att vidmakthålla 

befintlig standard betraktas som 

fastighetsunderhåll. 

 

Ombyggnader och utbyten av komponenter eller 

åtgärder som avsevärt förbättrar tillgångens 

prestanda betraktas som investering. Begränsade 

utgifter (lägre än 0,4 miljoner kronor) ska 

direktavskrivas. Beslut om ombyggnationer över 2 

miljoner kronor fattas av Regionstyrelsen. 

Uppföljning 
Regionstyrelsen ska följa upp investeringar mellan 

2–5 miljoner kronor genom anmälningsärenden 

från förvaltningen. 

 

För investeringar över 5 miljoner kronor ska 

Regionstyrelsen till Regionfullmäktige upprätta en 

särskild slutredovisning. I slutredovisningen görs en 

avstämning mot budget samt ekonomiska och 

kvalitetsmässiga effekter av investeringen. 

 

 

Tabell 

miljoner kronor Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Fastigheter om- och nybyggnation 1 005 861 630 283 215 

Övrigt, ej egen investering 219 0 0 0 0 

Inventarier  353 447 267 240 240 

      

TOTAL INVESTERINGSRAM 1 576 1 307 897 523 455 

- varav pågående/beslutade projekt 1 198 644 127 45 35 

- utrymme för nya beslut 378 663 770 478 420 

 

 

 

VERKSAMHETSMÅTT 
För ett urval av de verksamhetsmått som 

regionstyrelsen ska återredovisa i tertialrapport, 

delårsrapport och årsredovisning anges nedan utfall 

för åren 2015–2016, prognos för utfallet 2017 samt 

riktning för 2018. Utfallet speglar i möjligaste mån 

länsinvånarnas konsumtion. 

 

 

Sid 120 i Budget 2018 finns tabeller över aktuella 

verksamhetsmått.  

 

 

 

 

AVGIFTER OCH PRISER 
Avgifter och priser för hälso- och sjukvård, 

tandvård, kultur och kollektivtrafik redovisas i 

bilagor till Budget med verksamhetsplan 2019. 

Hälso- och sjukvårdens avgifter redovisas förutom i 

bilaga även på Region Jönköping läns webbplatser. 

Om behov uppstår att under året förändra avgifter 

ska dessa förändringar föreläggas regionfullmäktige 

för beslut. Beslut om tillfälliga 

prisförändringar/erbjudanden inom kollektivtrafik 

och folktandvård kan fattas av respektive nämnd. 

 

Bilagor som beslutats i fullmäktige i anslutning till 

beslut om budget 2019: 

 Patientavgifter i hälso- och sjukvården 

 Tandvårdstaxa folktandvården 

 Egenavgifter och bidrag hjälpmedel 

 Regelbok – Primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län 

 Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i 

Jönköpings län 

 Kollektivtrafikpriser 

 Regelverk sjukresor, färdtjänst, 

riksfärdtjänst 

 Principer för prissättning vid Kulturhuset 

Spira 
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Finansiella rapporter 

 

Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera 
investeringarna med egna medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns 
verksamheter inte kostar mer än vad som kan finansieras genom skatteintäkter och 
statsbidrag. 
 

 

 

RESULTATBUDGET 
Resultatbudgeten omfattar verksamhetsförändringar som redovisats i tidigare avsnitt.  Pris- och löneförändringar 

liksom förändringar i skatteintäkter och kommunal utjämning för åren 2019–2021 är baserade på Sveriges 

Kommuner och Landstings bedömningar per augusti 2018. 

 

 miljoner kronor Budget 2018  Budget 2019  Plan 2020 Plan 2021 

     
Verksamhetens nettokostnad -10 470 -10 996 -11 463 -11 918 

Skatteintäkter 8 456 9 116 9 410 9 773 

Kommunal utjämning o statsbidrag 2 223 2 392 2 525 2 605 

Finansnetto 6 -92 -152 -180 

Resultat 215 420 320 280 

FINANSIERINGSBUDGET (EGENFINANSIERING AV INVESTERINGAR) 
Under perioden 2018-2021 är investeringarna inte egenfinansierade. Det finansiella målet som sträcker sig över 

perioden 2015-2025 förutsätter en lägre investeringsnivå under åren 2022-2025. 

 

Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 samt scenario för 2022-2025 

mnkr 2015 2016 2017 Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Scenario 
2022 

Scenario 
2023 

Scenario 
2024 

Scenario 
2025 

Summa    
2015-
2025 

Årets resultat 392 316 366 230 420 320 280 200 200 300 300 3 324 

Avskrivningar 369 386 398 376 405 461 496 527 537 547 557 5 059 

Egna medel 761 702 764 606 825 781 776 727 737 847 857 8 383 

Investeringar  
detaljer 

-337 -613 -837 -876 -1 576 -1 307 -897 -623 -555 -610 -535 -8 766 

Reducering  
investeringar 

          100 100 100 100   

Egen- 
finansiering 

424 89 -73 -270 -750 -527 -121 205 282 337 422 17 

Ianspråktagande/återställning placerade 
medel*) 

200 - -   -200    0 

Slutlig 
egenfinansiering 

      -70 -750 -527 -121 5 282 337 422 17 
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Kassaflöde 
 

miljoner kronor 
Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 230 420 320 280 

Avskrivningar 376 405 461 496 

Avsättningar (netto) 243 267 347 383 

Rörelsekapitalförändring -36 -78 1 0 

Kassaflöde från löpande verksamhet 813 1014 1129 1159 

     

Investeringsverksamhet 
1)
 -876 -1 576 -1 307 -897 

Förändring långfristiga fordringar och skulder -3 -4 -4 -4 

     

Förändring likvida medel – kassaflöde -66 -566 -182 258 

      

Balansbudget 
 

miljoner kronor 
Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar 4 691 5 862 6 708 7 109 

Omsättningstillgångar 7 087 6 521 6 338 6 596 

– varav finansiella omsättningstillgångar 6 292 5 726 5 544 5 802 

Summa 11 778 12 383 13 046 13 705 

     

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Eget kapital 659 1 079 1 399 1 679 

Avsättningar (pensioner mm) 8 825 9 076 9 423 9 806 

Skulder 2 294 2 228 2 224 2 220 

Summa  11 778 12 383 13 046 13 705 

 

Finansiella nyckeltal 
 

  Utfall 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Resultat i förhållande till skatt och statsbidrag 3,5 2,2 3,6 2,7 2,3 

Nettokostnadsförändring 5,5 3,9 5,6 4,2 4,0 

Skatteintäkter och statsbidrag/ utjämning -
förändring 

5,1 3,5 7,7 3,7 3,7 

Soliditet 3,8 5,6 8,7 10,7 12,3 

 



Primärvård* 2015 2016 2017 2018 prog 2019 plan

Totalt primärvård

Antal besök, läkare 460 443 466 022 458 621 463 000

Antal besök, annan personalkategori 837 237 835 982 843 657 850 000

Specialiserad somatisk vård* 2015 2016 2017 2018 prog 2019 plan

Totalt somatisk vård

Vårdtid i dagar 237 986 221 061 208 757 185 000

Antal läkarbesök 407 768 404 825 389 405 395 000

Antal besök annan personalkategori 273 374 292 159 291 704 295 000

Disponibla vårdplatser (egna) 732 662 612 585

Vårdtillfällen (egen regi) 57 551 54 049 51 335 52 000

Specialiserad psykiatrisk vård* 2015 2016 2017 2018 prog 2019 plan

Totalt psykiatrisk vård

Vårdtid i dagar 59 044 57 533 56 458 56 000

Antal läkarbesök 23 021 23 967 25 309 25 000

Antal besök annan personalkategori 104 209 103 772 108 258 110 000

Disponibla vårdplatser (egna) 145 141 137 130

Vårdtillfällen (egen regi) 4 321 4 276 4 177 4 200

*Avser länets invånares vårdkonsumtion

Övrig hälso- och sjukvård 2015 2016 2017 2018 prog 2019 plan

Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpm. 14 933 14 687 16 377 17 000

Antal ambulanstransporter 43 558 45 600 46 701 49 500

Tandvård** 2015 2016 2017 2018 prog 2019 plan

Barn- och ungdomstandvård

Antal behandlade barn 60 168 60 801 66 650 69 000

Allmäntandvård vuxna

Antal behandlade patienter 89 146 88 535 83 495 83 000

Specialisttandvård

Antal behandlade patienter 11 716 11 323 10 796 11 000

Tandvård för patienter med rätt till tandvårdsstöd

Antal patienter, munhälsobedömning 4 194 4 409 4 469 4 400

Antal patienter, nödvändig tandvård 3 649 3 802 3 727 3 700

**from 2017 ingår 20 och 21-åringar,  from 2018 ingår 22-åringar och from 2019 även 23-åringar i barn-och ungdomstandvården

Utbildning 2015 2016 2017 2018 prog 2019 plan

Egna folkhögskolor - elevveckor 12 542 13 711 14 740 14 700

Egna folkhögskolor - uppdragsutbildning 1 032 1 750 2 334 1 100

Övriga folkhögskolor - elevveckor 34 478 33 748 33 625 33 600



Summa 48 052 49 209 50 699 49 400

 

Gymnasieutbildning  - elevveckor

Gymnasieutbildning - naturbruk  12 420 13 244 13 990 14 700

Uppdragsutbildning - naturbruk 2 366 2 825 2 829 2 400

Summa 14 786 16 069 16 819 17 100

Smålands Musik och Teater 2015 2016 2017 2018 prog 2019 plan

Totalt antal publik 112 918 119 576 103 415 100 000

Totalt antal föreställningar 907 1 441 644 600

Publik per föreställning 124 83 161 167

* från och med 2017 exkl Teateri  

Länstrafiken 2015 2016 2017 2018 prog 2019 plan

Antal resor - buss o tågtrafik, tusental 20 700 22 425 22 393 22 300

Andel regelbundna resenärer (% av länets inv.) 25,8 27,2 23,0 24,0

Antal serviceresor, tusental 644 669 681 680

 



Befolkningens hälsa 

För att kunna planera och prioritera verksamheten i Regionen och i länets kommuner behövs 

kunskap om hälsoläget. Befolkningen i Jönköpings län mår generellt bra jämfört med riket. 

Dödstalen för både män och kvinnor ligger sedan 20 år tillbaka något lägre än i riket. 

Insjuknandet i ischemisk hjärtsjukdom (främst kärlkramp i hjärtat och hjärtinfarkt) minskar, 

medan antalet som insjuknar i cancer ökar (Socialstyrelsen). 

 

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt folkhälsopolitiskt mål med tydligare fokus på jämlikhet i 

hälsa. Det nya nationella folkhälsomålet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation”. Det nya målet har åtta målområden (se sidan X) Med utgångspunkt i det 

nationella folkhälsomålet och de åtta målområdena presenteras lokala hälsotal. Utgångspunkt 

tas även i regionens strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. 

Hälsotalen utgörs av både mått på riskfaktorer för sjukdom och mått på hälsoutfall och är 

hämtade från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Skolverket, Brottsförebyggande 

rådet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Regionens Folkhälsoenkät Ung samt 

Regionens statistik över övervikt och fetma bland länets barn. Diagram för länets kommuner, 

olika åldersgrupper, kön och socioekonomiska grupper åskådliggör hälsoläget och 

utvecklingen i länet. I år är spindeldiagram för länets kommuner uppdaterade för att beskriva 

geografiska skillnader (se sidan x). I bilagan ”Hälsotal i Jönköpings län” presenteras hälsotal 

också uppdelat på kön, åldersgrupper samt socioekonomiska grupper i jämförelse med riket. 

Statistik som ligger till grund för alla diagram finns också i bilagan. I texten nedan ligger 

fokus på utvecklingen av hälsotalen hos länets kommuner. 



Kommun 
Antal 
invånare 

Andel kvinnor 
(%) 

Andel män 
(%) 

Andel barn 
0-4 år (%) 

Andel äldre 
65 år + (%) 

Andel äldre 
80 år + (%) 

Andel med kort 
utb (grundskola) 
25-64 år (%) 

Andel med 
utländsk 
bakgrund * 
(%) 

Andel öppet 
arbetslösa och 
personer i program 
med aktivitetsstöd 

Andel öppet 
arbetslösa och 
personer i program 
med aktivitetsstöd 
(registerbaserad 
arbetskraft 18-24 
år) i aug 2018 (%) 

Förväntad medellivslängd 
vid födseln 2013-2017 

(registerbaserad 
arbetskraft 16-64 
år) i aug 2018 (%) 

Män Kvinnor 

Aneby 6 776 48,9 51,1 6,7 21,8 5,5 15 14,8 5,5 7,9 81,5 85,5 

Eksjö 17 416 49,8 50,2 5,9 24,2 6,6 13 17,5 6,6 10,2 80,2 83,5 

Nässjö 31 178 49,0 51,0 6,5 21,1 5,8 15 22,7 7,9 10,4 80,4 83,3 

Sävsjö 11 496 48,6 51,4 6,2 23,4 6,7 18 22,6 7,7 6,9 80,3 83,9 

Tranås 18 894 49,6 50,4 5,3 24,4 7,2 14 17,7 8,2 10,7 80,7 85,2 

Vetlanda 27 415 48,9 51,1 5,8 23,4 6,5 15 18,5 5,8 7,3 80,9 85 

Östra länsdelen 113 175 49,1 50,9 6,0 23,0 6,4 15 19,6         

Gislaved 29 629 48,8 51,2 5,9 20,2 5,5 20 29,9 6,6 7,9 81 84,1 

Gnosjö 9 733 48,1 51,9 6,0 20,0 5,1 26 32,8 5,0 5,6 80,6 83 

Vaggeryd 13 840 49,4 50,6 6,3 20,0 5,0 15 21,0 3,9 7,1 80,2 84,7 

Värnamo 34 206 49,5 50,5 5,5 20,9 5,7 15 25,7 5,1 7,4 81 84,3 

Södra länsdelen 87 408 49,1 50,9 5,8 20,4 5,5 18 27,2         

Habo 11 845 49,2 50,8 8,3 17,4 3,5 11 9,3 2,9 7,1 82,3 84,8 

Mullsjö 7 328 49,8 50,2 5,8 23,3 5,2 14 13,0 4,0 5,4 81,2 85,2 

Jönköping 137 481 50,0 50,0 6,1 19,0 5,3 11 22,8 5,1 5,3 81,1 84,7 

Nordvästra länsdelen 156 654 49,9 50,1 6,2 19,1 5,2 11 21,4         

Jönköpings län 357 237 49,6 50,4 6,1 20,6 5,6 14 22,2 5,7 7,0 80,9 84,5 

Riket 10120242 49,8 50,2 5,9 19,8 5,1 12 24,1 7,0 8,9 80,4 84 

             * Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (SCB).  

    



 

Så här läser du figuren: Den blå ringen visar referensgruppen (riks- eller länsgenomsnittet, 

=värde 1). Ligger punkterna för kommunen (rosa linje = föregående mätperiods värde, grön 

linje = senaste mätperiodens värde) utanför den blå linjen är dess värde sämre, ligger den 

innanför är värdet bättre. Siffran på den linje som gruppen hamnar anger hur många gånger 

sämre alternativt bättre gruppen är jämfört med gruppen födda i Sverige.  

 

 
Figur X. Beskrivning av hur kommunerna ligger till i jämförelse med genomsnittet för länet 

eller riket i ett antal hälsotal.  

 

 

 

År 2018 var det val i Sverige och jämfört med riket var valdeltagandet något högre i 

Jönköpings län i valet till riksdagen (88,1% vs. 87,2%). Val till region och kommun var i 

skrivande stund ej färdigräknade. Valdeltagandet i valet till riksdagen ökade i samtliga länets 

kommuner mellan valen 2014 och 2018. 

 

När det gäller andel barn som finns i ekonomiskt utsatta hushåll, dvs. hushåll med låg inkomst 

eller ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag), var andelen lägre i Jönköpings län jämfört 

med riket år 2016. Variationen var stor mellan länets kommuner, mellan 2,8 och 14,5 procent. 

Andelen minskade i 10 och ökade i tre av länets kommuner mellan 2013 och 2016.  

 

Utbildning är starkt relaterad till hälsa, varför andelen ungdomar som är behöriga till 

gymnasiestudier är viktig att följa. I Jönköpings län var 80,4 procent av eleverna som 

avslutade skolår 9 våren 2017 behöriga till något program i gymnasiet. Motsvarande siffra för 

riket var 82,5 procent. Bland länets kommuner varierade andelen mellan 66,7 och 87,5 

procent. Andelen behöriga till gymnasiet var lägre i samtliga länets kommuner läsåret 

2016/2017 jämfört med läsåret 2013/2014. 



 

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på antalet utbetalda dagar med sjukpenning, 

arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning per 

person mellan 16 och 64 år. Jönköpings län hade länge lägre ohälsotal än riket, men sedan 

några år tillbaka har ohälsotalet varit något högre i länet. I december 2017 var ohälsotalet 34,8 

dagar för länets kvinnor jämfört med 31,6 dagar i riket. Motsvarande siffor för männen var 

22,8 (länet) respektive 20,9 dagar (riket). Det var stora variationer mellan länets kommuner 

och värt att notera är den stora skillnaden mellan män och kvinnor, som var än mer 

utmärkande i Jönköpings län än i riket.  

 

Från och med år 2015, när polismyndigheten omorganiserades, redovisas antal anmälda brott 

efter de nya sju regionerna och inte som tidigare efter län. Nyare länssiffror för anmälda brott 

finns således inte. De redovisas fortfarande på kommunnivå och antal anmälda våldsbrott per 

10 000 invånare var färre i 11 av länets kommuner jämfört med riket, där det anmäldes 109 

våldsbrott per 10 000 invånare under 2017. Även här var variationen stor mellan länets 

kommuner, 37-131 anmälda våldsbrott per 10 000 inv.  

 

Inom Region Jönköpings län har man i många år arbetat systematiskt med att minska andelen 

barn med övervikt och fetma. Ett genomsnitt för barn födda 2011-2013 visar att 11,9 procent 

av 4-åringarna hade övervikt eller fetma, med en variation i kommunerna mellan 8,8 och 18,2 

procent. Motsvarande andelar för barn födda 2008-2010 var 13,0 procent i genomsnitt, med 

en variation mellan 12,0 och 16,7 procent. 

 

När det gäller fallskador bland individer 65 år och äldre, var antal sjukhusvårdade per 100 000 

invånare något lägre för både kvinnor i länet (2766) jämfört med riket (2897) och män i länet 

(1863) jämfört med män i riket (1905) år 2016. Noterbar är den stora skillnaden mellan män 

och kvinnor. Antalet per 100 000 invånare och år minskade både i riket och i länet mellan 

2013 och 2016, men minskningen var större i Jönköpings län. 

 

Fler av hälsotalen är baserade på Regionens undersökning Folkhälsoenkät Ung, där elever i 

skolår 9 besvarat ett frågeformulär kring hälsa och levnadsvanor. Tolkningen av dessa 

hälsotal kräver en viss försiktighet då svarsfrekvensen varierar kraftigt mellan kommunerna. 

Eksjö deltog inte i undersökningen år 2017. Deras resultat baseras därför på undersökningen 

som genomfördes år 2015. År 2017 rapporterade 78 procent av ungdomarna att de mår bra. 

Andelen varierade mellan 69 och 88 procent i länets kommuner. Motsvarande andelar år 2013 

var 85 procent i länet, med en variation mellan 79 och 94 procent mellan länets kommuner. 

Andelen som rapporterade att de mår bra minskade i alla deltagande kommuner mellan 2013 

och 2017. 

 

Andel elever i skolår 9 som rapporterar att de har minst två psykosomatiska besvär mer än en 

gång i veckan ökade från 33,5 procent år 2013 till 38,4 procent år 2017. År 2017 varierade 

andelen i kommunerna mellan 31,1 och 45,7 procent. 

 

Andel ungdomar som äter frukost varje dag minskade från 71 procent år 2013 till 59 procent 

år 2017. Det var stora variationer mellan kommunerna. Mellan 51 och 68 procent av 

ungdomarna i länets kommuner åt frukost varje vardag 2017. Motsvarande siffor år 2013 var 

64-84 procent.  

 

Andel gravida som röker vid inskrivning i mödrahälsovården var 4,7 procent både i 

Jönköpings län och i riket bland mödrar till barn födda år 2016. Även här fanns en variation 



mellan länets kommuner (1,3-8,4 procent). Andelen minskade både i länet och i riket jämfört 

med mödrar till barn födda 2013. 

 

När det gäller rökning bland ungdomar är andelen som röker ibland eller oftare, numera på 

samma nivå i länet och riket. Bland flickorna rökte 12 procent i länet jämfört med 13 procent i 

riket år 2017. Bland pojkarna var motsvarande andelar 9 (länet) respektive 8 procent (riket). 

Variationen var stor mellan kommunerna i länet. Andelen pojkar som röker minskade både i 

länet och i riket mellan 2013 och 2017, medan det skedde en ökning bland flickorna i länet.  

 

När det gäller ungdomars alkoholvanor ligger konsumtionen på en lägre nivå i länet jämfört 

med riket. Bland ungdomarna i skolår 9 mäts intensivkonsumtion: andel som dricker minst en 

halv flaska sprit (18 cl) eller en hel flaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/alkoläsk eller 

4 burkar starköl eller 6 burkar öl, klass II (folköl) några gånger per år eller oftare. Av 

ungdomarna i Jönköpings län klassificerades 13 procent som intensivkonsumenter jämfört 

med 22 procent av pojkarna och 26 procent av flickorna i riket år 2017. Observera att rikets 

siffra baseras på en delvis annorlunda formulerad fråga, varför jämförelsen bör tolkas med 

försiktighet! Andelen varierade mellan 6 och 18 procent i länets kommuner. Efter att ha 

minskat till och med år 2013 har andelen ungdomar som intensivkonsumerar alkohol ökat 

både i länet och i riket. 

 

 

 

 

 

Här kommer alla länets kommuner att redovisas i diagram, som Aneby ovan. 
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Ansvarig Yvonne Stolt 
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Avgifter och regler (länk till webplats)  Sidnr (länk till dok) 
• Patientavgifter     (sid 3) 

 
• Grundläggande bestämmelser    (sid 4) 

 
• Patientavgifter vid remittering    (sid 5) 

 
• Betalning     (sid 6) 

 
• Högkostnadsskydd     (sid 7) 

 
• Patientavgifter och koder i Cosmic   (sid 11) 

 
• Förtydliganden om patientavgifter   (sid 17) 

 
• Patientavgifter/regelverk i slutenvård   (sid 26) 

(inskrivning, permission, anhörigförmåner mm) 
  

• Intyg (-körkort, -tandvård, -livsmedel mm)   (sid 29) 
 

• Intyg och möten (sjukskrivningsprocessen)   (sid 32) 
 

• Journal- och röntgenkopior    (sid 35) 
 

• Vaccinationer     (sid 36) 
 

• Smittskydd     (sid 39) 
 

• Avgiftsfria besök och åtgärder    (sid 41) 
 

• Patientavgifter för tandvård som ingår i hälso- och sjukvård (sid 44) 
 

• Patientavgifter ögonsjukvård    (sid 45) 
 

• Patienter från andra länder    (sid 46) 
(asylsökande, tillståndslösa, turister,  
EU-medborgare, utlandssvenskar mm)  

2 
 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21263&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21259&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23792&nodeId=31671
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Patientavgifter 
Vårdtjänst (ett urval) Avgift 
 
Akutmottagning  
Vård på plats av ambulans 

500:- 

Allmänläkarvård, primärvård inklusive närakut 
Specialistsjukvård 
Hembesök, samt tillkommande patienter 
Sjukvårdande behandling 
Dagsjukvård 
Vaccinationer 
Bokade besök inför KBT via internet (se mer info om detta under 
"förtydligande"/KBT via nätet) 
Mottagningsbesök på distans 
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök 

(Receptförskrivning/sjukintyg ingår i patientavgiften för både 
sjukvårdande behandling och läkarbesök) 

250:- 

 
Provtagning mellan besök 
Bentäthetsmätning 
Aortascreening 
Blodtryck 
Hälsovård t ex viktgrupp, hälsokurva 
Graviditetstest 
Recept via telefon eller via nätet, inkl ”dosförpackade läkemedel” 
EKG, Telefon-EKG, Band-EKG 
Sjukintyg via telefon eller via nätet 
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök, för barn 
Slutenvård/dygn 

100:- 

 
Första remissbesök, remiss från primär- till specialistvård (även akut) 
Första remissbesök, remiss från specialist- till primärvård (även akut) 
Frikort, mottagning 
Barnsjukvård 
Hembesök palliativ vård 
Kontrollbesök för organdonatorer 
Konsultbesök 
Smittskydd 
Avgiftsfri hälsovård (KVH, BHV, tobaksavvänjning, mammografi) 
Gynekologisk hälsokontroll 
Recept till barn 
Sjukintyg till tonåringar 
Öppen hälso- och sjukvård för personer 85 år eller äldre. 

0:- 

 

3 
 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21260&nodeId=31671


Grundläggande bestämmelser för 
patientavgifter 
Grundprincipen för patientavgiften ska vara att patienten personligen träffar vårdgivaren. 

För att avgöra vilken patientavgift som är aktuell måste följande frågor besvaras: 

• Omfattas personen av lagen om allmän försäkring? 
• Är det fråga om öppen vård? 
• Sker besöket på grund av sjukdom? 
• Gäller det läkarvård eller sjukvårdande behandling? 

Om samtliga dessa frågor kan besvaras med JA ska patienten betala patientavgift. 

Patientavgift ska betalas med kort eller faktura, detta gäller även avgift för hälsovård. Det 
gäller även vid akutverksamhet och jourverksamhet. 

Vilka omfattas av lagen om allmän försäkring? 
Alla i Sverige folkbokförda - såväl vuxna som barn, och är inskrivna hos försäkringskassan. 

Lag om allmän försäkring, riksdagen (nytt fönster) 
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Patientavgifter vid remittering 
  

• Vid remissbesök från primär- till specialistvård eller från specialist- till 
primärvård (även privat specialist) erläggs patientavgift med 0 kronor vid första 
remissbesöket. 

• Vid remissbesök inom specialistvården betalas 250 kronor för alla remissbesök. 
Konsultbesök är däremot avgiftsfria. 

• Vid akuta remissbesök för samma sjukdom inom samma dygn tas ingen patientavgift 
ut. 

• Vid remissbesök för röntgen- och laboratorieundersökningar, som sker till följd av 
läkarbesöket, tas ingen patientavgift ut. För provtagning som sker utan samband med 
läkarbesök tas ut en patientavgift på 100 kronor. 

Remiss från privatläkare verksamma enligt lag om 
läkarvårdsersättning eller vårdavtal med Region 
Jönköpings län 

• För besök inom specialistvården efter remiss från privat allmänläkare betalar 
patienten 0 kronor. 

• För besök inom specialistvården efter remiss från privat specialist betalar patienten 
250 kronor. 

• Patienten betalar ingen patientavgift för laboratorie- och röntgenundersökning efter 
remiss från privatläkare. 

Remiss från skolläkare 
Skolläkare har rätt att remittera elev eller studerande till primärvård och specialistsjukvård. 
Oftast omfattas dessa patienter av regeln för fri barnsjukvård. Om så inte är fallet betalar 
patienten 250 kronor för ett läkarbesök. Skolläkare får remittera för lab och röntgen för 
sjukvård på regionens bekostnad. 

Remiss från helt privata läkare 
För undersökning eller behandling av läkare som sker efter remiss från läkare utan avtal med 
regionen betalas patientavgift. Helt privata läkare betalar själva för lab och röntgen. 

Remiss från företagshälsovård 
Vid besök efter remiss från företagshälsovård betalar patienten 250 kronor i primärvård och 
250 kronor vid specialistmottagning. Företagshälsovården betalar själva för lab och röntgen. 
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Betalning 
Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker tar inte emot kontanter. Vi 
ser helst att patienten betalar med kort vid sitt besök. Om de inte betalar med kort får de 
en faktura med posten som de har 30 dagar på sig att betala. Region Jönköpings län tar inte ut 
någon extra avgift för fakturan. 

Patienter som har ett särskilt behov av att betala kontant kan få hjälp att göra det vid någon av 
vårdens ekonomiavdelningar:  

• Ekonomiavdelningen, Värnamo sjukhus 
• Ekonomiavdelningen, Höglandssjukhuset Eksjö 
• Ekonomiavdelningen för Länssjukhuset Ryhov, 

Rosenlunds vårdcentrum, plan 5, Hermansvägen 
• Folktandvårdens kansli, Hermansvägen 

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med 
Region Jönköpings län kan ha andra regler. 
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Högkostnadsskydd för sjukvård 
Allmänt 
Högkostnadsskyddet är nationellt och gäller även för patienter från andra landsting/regioner. 
Frikort ska utfärdas för dessa patienter med tillämpning av de regler som gäller i patientens 
hemlandsting. Även en EU/EES-patient, som är berättigad till vårdförmån, betalar till 
regionen samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige och omfattas därmed 
också av högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvårdslagen. 

För patienter som är bosatta i länet är högsta belopp för att erhålla frikort för sjukvård 1 150 
kronor.  

Patienten ska själv bevaka sin rätt till högkostnadsskydd. 

Ett erhållet frikort berättigar till fri sjukvård enligt lag om allmän försäkring (AFL) hos 
regionens vårdgivare, vårdgivare med vårdavtal samt hos vårdgivare med ersättning från 
regionen enligt särskild lag. 

De grundläggande reglerna för högkostnadsskyddet finns i 26 § i Hälso- och sjukvårdslagen. 
Högsta nivå på högkostnadsskyddsbeloppet för öppen vård bestäms av aktuellt prisbasbelopp 
(uträknat av SCB). Region Jönköpings län följer alltid rekommenderad högstanivå. 

Grundläggande regler 
Regionens högkostnadsskydd för sjukvård gäller enligt följande regler: 

Frikortet gäller endast öppenvård 

Kvalificerande belopp: 

1 150 kronor 

Kvalificerande avgifter: 

• Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare i landsting/region 
• Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från Landsting/region enligt 

lag eller avtal 
• Patientavgift för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter 
• Patientavgift för mottagningsbesök på distans 
• Patientavgift vid vård på plats av ambulanspersonal 

Inte kvalificerande avgifter: 

• Patientavgift inom företagshälsovården 
• Patientavgift hos helt privata vårdgivare 
• Patientavgift som betalas av asylsökande 
• Patientavgift vid uteblivet besök 
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• Besök som är hälsovård t ex vaccinationer, hälsokurva 
• Slutenvårdsavgift på sjukhus 

Frikort gäller: 

• Vid besök för sjukvård hos regionens vårdgivare 
• Vid besök för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag eller 

avtal 
• Vid besök för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter 
• Vid mottagningsbesök på distans 
• Vid vård på plats av ambulanspersonal 

Giltighetstid: 

Tolv månader räknat från och med dagen för det första vårdbesöket. 

Vid "första" besöket 
Högkostnadskortet erbjuds till patienten. 

På högkostnadskortets framsida antecknas patientens personnummer, namn och adress. På 
högkostnadskortets insida registreras besöket. Registreringen görs i löpande följd oavsett om 
besöket görs hos läkare eller hos annan vårdgivare (sjukvårdande behandling). Även om 
patienten väljer att betala via faktura så stämplas besöket in i underlaget för frikort. Notera 
jämte stämpeln ett K (kort) eller F (faktura). 
Tidpunkt för besöket noteras med datumstämpel. Regionens symbol i stämpeln visar att 
besöket ägt rum hos någon av regionens mottagningar. Vid sidan om stämpeln skriver Du Din 
signatur. Om Du skulle sakna datumstämpeln, anteckna då mottagningens namn, besöksdatum 
och signatur. 
Den vid vårdtillfället aktuella patientavgiften antecknas på avsedd plats. Summera även 
tidigare besöksavgifter. 

För patient som redan har högkostnadskort görs notering enligt ovan på kortet. 

Har patienten glömt sitt högkostnadskort kan ett nytt kort utfärdas. 

Vid "sista" besöket 
Enligt reglerna för högkostnadsskyddet får de sammanlagda avgifterna inte överstiga 1 150 
kronor. Avgiften för det sista besöket kan därför understiga den för besöket fastställda 
avgiften. För det sista besöket innan frikortet ska utfärdas ska avgiften således inte vara högre 
än att den sammanlagda summan på högkostnadskortet blir exakt 1 150 kronor. 

När registrerade belopp uppgår till sammanlagt 1 150 kronor, inklusive det sista beloppet 
utfärdas ett frikort. Även om patienten har valt att betala via faktura vid något av de tidigare 
besöken så räknas det besöket och avgiften in i underlaget för de 1 150 kr som berättigar till 
ett frikort. Glöm inte att notera det sista besöket i högkostnadskortet. 
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Observera att patienten själv får bestämma när frikort ska utfärdas och kan därför avstå från 
att räkna med de äldsta besöken. Om en patient inte accepterar att stryka första stämpeln i 
högkostnadskortet utan kräver att få tillbaka betalda patientavgifter (det belopp som överstiger 
1 150 kronor), ska återbetalning av överstigande belopp göras. För landstingsägda vårdgivare 
används utbetalningsblanketten som finns på intranätet. Ange orsak till återbetalningen, 
attestera och skicka till öppenvårdsredovisningen för utbetalning. 

Patienten kan samla kvitton för sjukvård istället för att använda sig av högkostnadskortet. 
Kvittona gäller då istället för högkostnadskortet, men bör för kontroll föras in i ett 
högkostnadskort i samband med att frikort utfärdas. Om patienten har både högkostnadskort 
och kvitton ska det kontrolleras att samma besök inte räknas mer än en gång. För säkerhets 
skull ska samtliga kvitton föras in på högkostnadskortet. 

Summera alla noterade avgifter på högkostnadskortet samt dra ifrån och stryk noteringar på 
de avgifter som är äldre än 12 månader. Frikort utfärdas om summan är 1 150 kronor. 
Observera att avgiften för det sista besöket ska anpassas så att summan blir exakt 1 150 
kronor. Stryk över de rutor i högkostnadskortet som inte använts för noteringar och fyll i 
datum för utfärdande av frikortet. 

På frikortet antecknas: 

• patientens personnummer och namn 
• datum då frikortet utfärdas 
• var kortet utfärdats (stämpel) samt utfärdarens signatur 
• slutdatum för giltighet (ett år från och med datum för första registrering, månad skrivs 

med bokstäver) 

Om Du skriver fel på frikortet makulera detta och skriv ut ett nytt! 

Högkostnadskortet och/eller kvitton på erlagda avgifter, ska markeras (med stämpel eller 
påskrift) så att det tydligt framgår att ett frikort utfärdats. Allt material lämnas sedan åter till 
patienten. 

För privatläkare gäller: Kopian av frikortet insändes till öppenvårdsredovisningen. 

Frikortsbesök 
Vid besök med frikort utfärdas sjukvårdskvitto på 0 kronor och frikortets nummer antecknas i 
avsedd ruta. 

Har patienten glömt frikortet ska patientavgift betalas. Patienten ska samtidigt upplysas om att 
återbetalning av patientavgiften kan ske mot uppvisande av frikort och patientkvitto. 

Förlorat frikort 
Patient som förlorat sitt frikort ska kunna få ett nytt om högkostnadskortet och/eller kvitton på 
erlagda avgifter för det gamla frikortet uppvisas eller om besöken kan kontrolleras i 
datasystem. Samma giltighetstid ska gälla på detta som på det förlorade kortet. 
Ersättningskort ska kunna lämnas ut på alla ställen som utfärdar frikort. 
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Hembesök och besöksavgift via faktura 
Vid hembesök eller då patienten fått faktura på patientavgiften registreras besök och avgift på 
högkostnadskort när besöket gjorts. 

Frikort kan utfärdas i samband med hembesök eller när ett "fakturabesök" gjorts om patienten 
kommit upp i 1 150 kronor. 

Frikort som anställningsförmån 
Patient med anställning där arbetsgivaren betalar sjukvårdskostnaderna, t.ex. statligt anställda, 
landstingsanställda m.fl. har rätt till registrering i högkostnadskortet. 

Telefonrecept 
När läkare registrerar ett e-recept debiteras patienten en patientavgift på 100 kronor. Patienten 
betalar via en räkning som skickas hem per post. Dessa 100 kronor är högkostnadsgrundande 
för sjukvård. 

Rekvisition av material 
Rekvisition av högkostnadskort, frikort och plastfickor görs på samma sätt som för annan 
materialbeställning i serviceportalen. 
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Patientavgifter och avgiftskoder i Cosmic 
Patientavgifterna i Cosmic är kopplade till vårdgivarkategori, vilket medför att de 
patientavgifter som kan vara aktuella visas upp i kassan. Även åldersintervall är kopplat till 
samtliga patientavgifter i Cosmic så att urvalet för patientavgifter hänger samman med 
patientens ålder. Härigenom visas en anpassad patientavgiftslista utifrån patientens ålder och 
den vårdgivarkategori som är aktuell vid besöksregistrering. 

Med reservation att ytterligare koder kan tillkomma avseende nya patientavgifter 2019*** 

Avgifts-
koder Produktnamn Avgift Beskrivning 

100 Läkarbesök, primärvård 250:- 

Allmänläkarvård, primärvård. Inkl 
patient med EU-kort. 
Vård av utomlänspatient. 
Gäller vid hembesök, tillkommande 
patienter. 
Gäller patienter upp till 85 år. 

  

110 Läkarbesök, specialistvård 250:- 

Länssjukvård, närakut, allmänläkares 
mottagning efter kl 21.00, lör-, sön- 
och helgdag. 
Gäller även vid hembesök 

Inkl patient med EU-kort. 
Dagsjukvård läkare. 
Vård av utomlänspatient. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

120 Läkarbesök, remiss 0:- 

Första remissbesök till 
specialistläkare gäller både akut och 
planerat remitterad från 
primärvården. Inkl patient med EU-
kort. 

130 Läkarbesök, asylsökande 50:- Asylsökande 

140 Läkarbesök, personer från andra 
länder 2.275:- 

Vård av personer från andra länder. 
Patienten betalar hela avgiften. Om 
annan avgift förekommer anges den 
aktuella avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast prislista**. 

150 Läkarbesök, utlandssvensk, planerad 
vård 600:- Utlandssvenskar från länder utan 

konvention. 

160 Läkarbesök, korttidsboende, 
planerad mottagning 250:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
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170 Läkarbesök, korttidsboende, 
hembesök 250:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

200 Sjukvårdande behandling 250:- 

Sjukvårdande behandling, gäller även 
hembesök. 
Dagsjukvård, annan än läkare. Inkl 
patient med EU-kort. 
Vård av utomlänspatient. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

205 Sjukvårdande behandling, remiss 0:- 

Första remissbesök till sjukvårdande 
behandling gäller både akut och 
planerat remitterad från 
primärvården. Inkl patient med EU-
kort. 

210 Sjukvårdande behandling, 
asylsökande 25:- 

Asylsökande 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

230 Sjukvårdande behandling, personer 
från andra länder 760:- 

Vård av personer från andra länder. 
Patienten betalar hela avgiften. Om 
annan avgift förekommer anges den 
aktuella avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast prislista**. 

240 Provtagning 100:- 

Provtagning mellan läkarbesök. 
Bentäthetsmätning. 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet och de nya 
vårdvalsenheterna - gäller endast i 
primärvården fr.om. 2011-03-14. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

250 Sjukvårdande behandling, 
utlandssvensk, planerad vård 600:- Utlandssvenskar från länder utan 

konvention 

OBS! 

Frikort fångas genom val i kassan då 
besök registreras. När patienten har 
frikort ska aktuell patientavgift 
väljas i kassan, inte avgiftsfritt 
besök 

0:- 

Mottagning läkare, frikort. 
Dagsjukvård, läkare, frikort. 
Mottagning annan än läkare, frikort. 
Dagsjukvård annan än läkare, frikort. 
Recept, frikort. 
Sjukintyg, frikort. 

300 Läkarbesök, avgiftsfritt 0:- 

Fri barnsjukvård. 
Hembesök av läkare i palliativ vård. 
Kontrollbesök för organdonatorer. 
Konsultbesök. 
Nedsatt avgift. 
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Hembesök, frikort alt. nedsatt avgift. 

305 Provtagning, avgiftsfritt 0:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet och de nya 
vårdvalsenheterna - gäller endast i 
primärvården fr.o.m. 2011-03-14. 

306 Provtagning, avgiftsfritt, smittskydd 0:- Alla enheter, länssjukvård och 
primärvård 

307 Provtagning, remiss från 
primärvården 0:- Provtagning 

310 Sjukvårdande behandling, 
avgiftsfritt 0:- 

Fri barnsjukvård. 
Hembesök av annan än läkare i 
palliativ vård. 
Konsultbesök. 
Nedsatt avgift. 
Hembesök frikort alt. nedsatt avgift. 
Gästdialys. 

320 Läkarbesök, avgiftsfritt, smittskydd 0:- Smittskydd. 

330 Sjukvårdande behandling, 
avgiftsfritt, smittskydd 0:- Smittskydd. 

340 Läkarbesök, team, ej första 
vårdgivaren 0:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 

350 Sjukvårdande behandling, team, ej 
första behandling 0:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 

360 Läkarbesök, korttidsboende, 
avgiftsfritt 0:- 

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01. 

430 Hälsovård, 
avgiftsbelagd (varugrupp) 0:- Denna kod kombineras med avgift 

bland varor i Cosmic. 

440 Varuförsäljning 0:- Denna kod används vid 
varuförsäljning utan besök. 

450 Hälsokurva, 
avgiftsbelagd(varugrupp) 0:- 

Denna kod används vid 
varuförsäljning i kombination med 
varan Hälsovård, avgiftsbelagd, 100 
kr 

500 Hälsovård, avgiftsfri (varugrupp) 0:- Mödrahälsovård, barnhälsovård m.m. 
600 Återbetalning, väntetid 0:- Återbetalning, väntetid. 
610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 100:- Avgift vid provtagning, kontroll 

610 Uteblivet besök, ej meddelat 
återbud, barn 100:- Avgift vid uteblivet besök, läkare, 

annan personal, barn 

610 Uteblivet besök, ej meddelat 
återbud, barn, tolk 410:- Avgift vid uteblivet besök, läkare, 

annan personal, barn, tolk 

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 250:- 
Avgift vid ej meddelat återbud, 
läkare, tolk. 
Avgift vid ej meddelat återbud, annan 
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personal. 
Avgift vid ej meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök eller 
mödrahälsovård hos läkare. 
Avgift för inte meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök hos annan än 
läkare. Gäller även besök inom 
kvinnohälsovården. 

610 
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej 
meddelat återbud 

25:- Se ovan. 

610 
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej 
meddelat återbud, tolk 

335:- Se ovan 

610 
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, ej meddelat återbud, 
tolk 

560:- Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, asylsökande, 
ej meddelat återbud 50:- Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, asylsökande, 
ej meddelat återbud, tolk 360:- Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, ej meddelat 
återbud 250:- Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, ej meddelat 
återbud, tolk 560:- Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, primärvård, ej 
meddelat återbud 250:- Se ovan. 

610 Uteblivet läkarbesök, primär-vård, ej 
meddelat återbud, tolk 560:- Se ovan. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, remiss PV 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, barn 100.- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarebesök, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök inkl tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, asyl 50:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, tolk, 
asyl 360:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 560:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 
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sjukvårdande behandling inkl tolk 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling, asyl 25.- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling, tolk, asyl 335:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

612 Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 
timmar 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

612 Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 
timmar, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

613 Avgiftsfritt, när vårdenheten har 
avbokat inom 72 timmar 0:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV 250:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, asyl 50:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, tolk, asyl 360:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV 250:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, barn, 
tolk 

410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, asyl 25:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

614 
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, tolk, 
asyl 

335:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

615 Avgiftsfritt när primärvården har 
avbokat inom 24 timmar 0:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01. 

616 Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat 
återbud 250:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01. 

616 Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat 
återbud, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01. 

617 Uteblivet besök, avgiftsfritt 0:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01. 
618 Sent återbud inom 24 timmar, 100:- Gäller patienter som lämnar sent 
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hälsovård återbud, vid hälsovård, t.ex. Hälsokurva. 
Gäller fr.o.m. 2018-02-08. 

620 Receptförskrivning 100:- 

Recept   
Recept utfärdat av distriktssköterska. 
Samma regler gäller som när läkare 
utfärdar recept. 
Recept som hämtas på mottagning. 
Recept som sänds hem, e-recept. 
Telefon-EKG, band-EKG. 
Remiss utfärdat efter telefonsamtal. 
Om både recept och sjukintyg 
utfärdas efter telefonsamtal, tas 
endast en avgift ut. 
Recept ApoDos och förnyelse 
ApoDos. 
Recept , frikort. 
Gäller patienter upp till 85 år. 
  

625 Recept, personer från andra länder 760:-   
630 Recept, avgiftsfritt 0:- Recept, sjukintyg till tonåring. 

640 Sjukintyg 100:- Sjukintyg utfärdat efter telefonsamtal. 
Sjukintyg frikort. 

650 Receptförskrivning, asyl 25:- Gäller patienter upp till 85 år. 
  

660 Sjukintyg, avgiftsfritt 0:-   

700 Övrigt 12.255:- 

Omskärelse av pojkar av icke 
medicinska skäl 
DRG-baserad avgift enligt följande: 
DRG N20O, 12.255 kr*. 

  Varugrupper   

Hjälpmedel, momsfritt (egenavgift 
ortoser, kompressionsstrumpor, 
journalkopior etc.). 
Intyg utan moms, avgiftsfria intyg. 
Övriga intyg med moms (inkl 
körkortsintyg, provtagning). 

* Priset justeras i början på året enligt prislista "Nord DRG" som beslutas i december av 
Regionsjukvårdsnämnden. 

** Priset justeras i början på året enligt prislista "Utomlänsdebiteringar" som beslutas i 
december av Regionsjukvårdsnämnden. 

*** Fler koder kan tillkomma 2019 i samband med ändrad patientavgift för akutbesök samt 
ambulansens ”vård på plats”. 
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Förtydliganden om patientavgifter A-Ö 
Abort och sterilisering 
Abort och sterilisering ska betalas enligt gällande patientavgift för sjukvård. 

ApoDos - se "dosförpackade läkemedel" 

Arbetsplatsbesök 
Om en arbetsgivare begär en insats av regionens personal avseende råd och anpassning i 
arbetsmiljön debiteras enligt gällande intygstaxa B, 656 kronor (exkl moms) per besök. Om 
intyg måste skrivas ska det momsbeläggas. 

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras 250 kronor som vid övrig sjukvårdande 
behandling. 

Blodgruppering 
Blodgruppering av privatpersoner (ABO, RhD och antikroppsscreening) inklusive 
provtagning och utlåtande, 250 kronor inkl moms. 

Dagsjukvård 
För dagsjukvård (dagmedicin, dagkirurgi) betalar patienten 250 kronor när vården i huvudsak 
ges av läkare. För att läkaravgift ska kunna debiteras ska läkaren ha deltagit i patientens vård 
och utfört något som endast läkaren har behörighet att göra, i annat fall gäller avgift för 
sjukvårdande behandling. När dagsjukvården i huvudsak ges av annan vårdgivare 
(sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut) betalar patienten 250 kronor. 

För dagsjukvård inom geriatrisk rehabilitering betalar patienten alltid 250 kronor. 

Besök i dagsjukvård redovisas som ett besök (med läkarmedverkan eller utan 
läkarmedverkan) oberoende av vilken/vilka kategorier hälso- och sjukvårdspersonal som 
medverkar i vården av patienten. 

Patient med fler än 5 dagsjukvårdsbesök inom 30 dagar erhåller mat (lunch eller middag) utan 
egen kostnad från första lunch/middag. Detta gäller de enheter som serverar måltider i 
samband dagsjukvård. Övriga patienter betalar samma avgift som för personalkost. Barn får 
mat avgiftsfritt. 

Enklare måltid, t.ex. dricka och smörgås kan tillhandahållas utan avgift. 

Anhöriga hänvisas till matsal alternativt betalar som för personalkost. 

Distansbesök (mottagningsbesök på distans) 
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Besök på distans på mottagning/vårdenhet där en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal 
med självständigt behandlingsansvar. Besöket ersätter/motsvarar ett traditionellt 
öppenvårdsbesök och kan ske via någon slags e-tjänst. 

Distansbesöket genererar en patientavgift som för vanligt besök och avgiften är 
högkostnadsgrundande. 

Dosförpackade läkemedel (förr: ApoDos) 
Patientavgift för recept tas ut när vårdtagare/patient får Dosförpackade läkemedel utfärdat för 
första gången samt även vid förnyelse/förlängning av recepten i listan (förlängning/förnyelse 
görs oftast en gång per år). Om nytt läkemedel tas in i receptlistan för Dosförpackade 
läkemedel så betalar patienten avgift på samma sätt som för annan receptförskrivning (om 
receptförskrivning ingår i ett besök så betalar patienten endast besöksavgift, om det avser typ 
telefonrecept utan besök betalar patienten receptavgift). Vid förändring av dosering utgår 
ingen ytterligare avgift, om inte ett helt nytt recept skrivs ut. 

Drogtest, DNA-test 
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas vid t.ex drogtest begärt av arbetsgivare, DNA-test vid 
t.ex. arvstvister. Läkarinsats + provtagningar. Provsvar går till beställaren som även betalar 
analyskostnaden. 

Faderskapsprov 
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för faderskapsprov. Läkarinsats + provtagningar, 
laboratoriekostnader. Provsvar till beställare som får skriva utlåtande. 

Flera besök/behandlingar samma dygn, samma sjukdom 
Om patienten återkommer till vårdgivare inom 24 timmar (ett dygn) för samma sjukdom 
betalas ingen ny patientavgift. Detta gäller endast för akuta besök. Behöver ej vara samma 
vårdgivare. 

Förlängd mottagning utanför ordinarie arbetstid 
Vid besök på akutmottagning/jourcentral är patientavgiften 250 kronor (avgiftskod 02) 

Vid förlängd mottagning på vårdcentral vardagar fram till kl 21.00 är patientavgiften 250 
kronor (avgiftskod 01) 

Vid förlängd mottagning på vårdcentral vardagar efter kl 21.00 är patientavgiften 250 kronor 
(avgiftskod 02) 

Vid mottagning på vårdcentral helgdagar är patientavgiften 250 kronor (avgiftskod 02) 
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Gruppbehandling 
Varje patient som behandlas p g a sjukdom betalar patientavgift, 250 kronor. 

Hembesök 
Vid hembesök betalar man avgift för alla vårdgivarkategorier. Patientavgiften är 250 
kronor när läkare eller annan vårdgivarkategori (sjukvårdande behandling) besöker patienten i 
hemmet.  Avser det provtagning kostar det 100 kr. Hembesök för medicinutdelning är 
avgiftsfritt. 
Om besöket gäller flera patienter i samma hushåll betalar övriga familjemedlemmar 250 
kronor. 

Hjälpmedelsförskrivning  
Förskrivning av hjälpmedel är en process, där behovsbedömning, information, ordination, ev 
anpassning, träning, uppföljning och dokumentation ingår. 

Förskrivning kostar 250 kronor per behandlingstillfälle (sjukvårdande behandling). 

Bedömning och uppföljning av bostadsanpassning, som sker i hemmet, är avgiftsfritt. Även 
intyget är avgiftsfritt. 

När utprovning/tillverkning av ortoser är en del i behandling kostar det 250 kronor + kostnad 
för produkten.  För enbart utlämnande av ordinerad ortos uttas ingen besöksavgift (patienten 
betalar endast för produkten). 

Hälsokontroll 
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för hälsokontroller. Om intyg måste skrivas ska det 
momsbeläggas. (Gäller ej asylsökandes inledande hälsokontroll som är fri och betalas av 
migrationsverket.) 

En hälsokontroll bör innehålla: allmän anamnesupptagning, basal kroppsundersökning och 
provtagning, vid behov EKG och en sammanfattande bedömning. 

Hälsovård 
Vid t.ex. kostrådgivning och hälsokurva är patientavgiften 100 kronor/behandlingstillfälle. 
Mammografiundersökning, gynekologisk cellprovstagning och tobaksavvänjning är dock 
avgiftsfria (ev recept i samband med tobaksavvänjning debiteras). 

Avgift vid hälsovård är ej frikortsgrundande. 

Hälsoundersökningar där sjukdom konstateras 
Om sjukdom konstateras vid en hälsoundersökning gäller följande: 
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• Om inga åtgärder vidtas p.g.a. den konstaterade sjukdomen betalas endast 
patientavgift för hälsoundersökningen alt ingen kostnad för t.ex. MVC. 

• Om den konstaterade sjukdomen leder till nytt besök betalas vanlig patientavgift. 
• Om den konstaterade sjukdomen vid samma tillfälle föranleder åtgärder som normalt 

inte ingår i hälsoundersökningen betalas patientavgift både för hälsoundersökningen, 
om denna är avgiftsbelagd, och för läkarbesöket/sjukvårdande behandlingen. 

• Om oklarhet råder vid tolkning av undersökningsresultatet och hälsokontrollen därför 
måste göras om, tas ingen ny avgift ut av patienten. 

Högriskskydd för levande donatorer 
Det finns ett särskilt högriskskydd för levande donatorer av organ och vävnader. Skyddet 
omfattar utredningar och operation i samband med donation. Skyddet innebär att donatorns 
arbetsgivare har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön. Den 
enskilde får ersättning från den första dagen i en sjukperiod (karensdagen). 

Informera patienten om att begära läkarintyg, där det framgår att den försäkrade är donator 
och vilket organ/vävnad som eventuellt ska doneras. 

Donatorn har också rätt att i samband med donationsingrepp få full ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och andra kostnader som är relaterade till donationsingreppet. Dessa kostnader 
ersätts av regionen. 

Hörselskydd och musikproppar 
Kunden alternativt företaget betalar den faktiska kostnaden, 350 kronor per person, för 
avgjutning av hörselgången i syfte att göra hörselskydd och musikproppar. 

Kvarskrivna patienter 
En kvarskriven patient som är bosatt här i vårt landsting, är av sekretesskäl fortfarande 
folkbokförd i sitt gamla hemlandsting. Enligt en överenskommelse ska dessa patienter 
behandlas som om de vore skrivna här, dvs. har rätt till planerad vård, som vi normalt måste 
ha en betalningsförbindelse för. 

Landstinget, där patienten fortfarande är formellt folkbokförd, ska ej debiteras vårdkostnaden. 

KBT via internet 
Patienten betalar ingen avgift för tillgång till behandlingspaketet. Vid övriga bokade besök 
betalas vanlig patientavgift för varje besök. 

Konsultation 
Konsultation som initieras av vården i samband med sluten vård/dagsjukvård/dagkirurgi är 
avgiftsfri för patienten. Planerade (tidsbeställda) besök på annan klinik som görs under tiden 
patienten är inskriven i sluten vård är däremot avgiftsbelagda. 
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Körkortsintyg för vissa sjukdomsgrupper 
Intyg för vissa sjukdomsgrupper, t.ex. diabetiker, epileptiker, som rutinmässigt vanligtvis 
årligen begärs av transportstyrelsen för att få behålla körkort ska vara avgiftsfria. 

Läkarbesök i samband med oplanerad inläggning 
Om patienten läggs in för sluten vård i samband med att han/hon har haft ett akut 
öppenvårdsbesök samma dag, debiteras både öppenvårds- och slutenvårdsavgift. 

Läkarbesök i äldreboende 
När primärvårdsläkare organiserar mottagningsverksamhet på äldreboende ska patienten 
betala samma avgift som vid besök på vårdcentral, 250 kronor. Om primärvårdsläkaren kallas 
till äldreboendet på annan tid betalar patienten samma patientavgift, 250 kronor. 

Läkarbesök när patienten är inskriven i sluten vård 
Planerade (tidsbeställda) besök som görs under tiden patienten är inskriven i sluten vård är 
avgiftsbelagda. Konsultbesök är avgiftsfria. 

Läkarbesök på grund av sjukdom där samtidigt annan 
åtgärd vidtas 
När en patient vid ett läkarbesök samtidigt önskar någon behandling, undersökning eller 
annan åtgärd som inte bedöms nödvändig p g a sjukdom eller misstanke om sjukdom, ska 
förutom patientavgiften även patientavgift betalas för den undersökning eller dylikt som sker 
av annan orsak än sjukdom. 

Läkarbesök och sjukvårdande behandling - flera samma 
dag 
Om flera separata läkarbesök och/eller sjukvårdande behandlingar utförs samma dag betalas 
patientavgift för varje besök. Patientavgift ska betalas vid varje behandlingstillfälle, även när 
de av praktiska skäl samordnas samma dag. 

Momsbelagda tjänster 
Huvudregeln är att tjänster som görs för att tillhandahålla fakta som grund för tredje persons 
beslut ska påföras moms. Det gäller t.ex: 

• Rättsintyg 
• Intyg till försäkringsbolag 
• Intyg om hälsotillstånd 
• Körkortsintyg inkl drogintyg 
• Intyg för arbetslivsinriktad rehabilitering 
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• Medverkan i avstämningsmöte med försäkringskassan 
• Intyg för att styrka behov av särskilda hjälpmedel i arbetsliv eller skola, 

parkeringstillstånd 
• Alla typer av intyg för att styrka lämplighet; för att arbeta i utlandet, på natten, på 

höga höjder, med livsmedel, på sjön, för att flyga, dyka, hoppa fallskärm etc. 

Exempel på momsfria tjänster: 

• LVM-intyg 
• LVU-intyg 

Nyförlöst med förlossningsskada  
Nyförlöst med förlossningsskada ska betala avgift för vård hos gynekolog fr.o.m. vecka 13 
efter förlossningen 

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i 
primärvården 
Återbud till erbjuden besökstid i primärvården ska lämnas senast 24 timmar före besöket. 

Uteblivet besök och återbud senare än 24 timmar före besöket debiteras med vad besöket 
skulle genererat i patientavgift motsvarande den för sjukvårdande behandling alternativt 
läkarbesök 250:-. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som normalt är 
avgiftsfria. Gäller även distriktssköterskebesök samt besök inom kvinnohälsovården. 

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök. 

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas 
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen. 

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik 
eller verksamhetschef. 

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande. 

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i 
specialistsjukvården 
Återbud till erbjuden besökstid i specialistsjukvården ska lämnas senast 3 hela vardagar (72 
timmar) före besöket. Detta gäller både öppenvård och inläggning/operation. 

Uteblivet besök och återbud senare än tre hela vardagar före besöket debiteras med vad 
besöket skulle ha genererat i patientavgift. För öppen vård 250 kr motsvarande sjukvårdande 
behandling alternativt läkarbesök. Om besöket avser en inläggning/operation debiteras detta 
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med 250 kr. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som normalt är 
avgiftsfria. 

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök. 

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas 
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen. 

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik 
eller verksamhetschef. 

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande 

När patienten inte får vård 
Om det är sjukvårdens fel att planerad åtgärd, t ex ett besök eller ett operativt ingrepp, inte 
utförs, ska patienten inte betala patientavgift. För de som har rätt till sjukresa betalas detta av 
regionen, inkl egenavgift (sjuktransportkvitto eller skrivet intyg behövs för att 
sjukreseersättning ska kunna betalas ut).  Andra kostnader, t ex förlorad arbetsinkomst eller 
kostnad för barnpassning, ersätts inte. 

Om det beror på patienten att åtgärden inte kan utföras, betalas patientavgift. 

Om specialistsjukvården avbokar planerad vård senare än tre hela vardagar (72 timmar) före 
besöket så behöver inte patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma 
sjukdom. 

Om primärvården avbokar planerad vård senare än 24 timmar före besöket så behöver inte 
patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom. 

Provtagning - mellanliggande eller inför ett besök 
När provtagning görs utan samband med besök - så kallat "mellanliggande provtagning" - ska 
patienten betala 100 kronor. Remiss för sådan provtagning stämplas med "Patienten ska betala 
100 kronor" av ordinerande klinik. 

När provtagning görs inför eller i samband med ett besök, ingår provtagningen i 
patientavgiften för besöket. 

Provtagning för alkoholtest ska faktureras polisen (ingår ej i högkostnadsskyddet).  

Vad räknas som provtagning? T ex: bentäthetsmätning, tfn- eller band-EKG, blodtryck 
(även -24 tim), blodprov. 

Provtagning på familjemedlemmar 
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Vid vissa sjukdomar är det nödvändigt att samtliga familjemedlemmar lämnar prover, ex 
svalgodling vid streptococcinfektion. I dessa fall betalas 100 kr för varje prov. Eventuellt 
recept är avgiftsfritt. 

Receptförskrivning 
Recept ingår i patientavgiften för både sjukvårdande behandling och läkarbesök 

Remissbesök hos specialist- och primärvård 
Första besöket hos specialistvården blir avgiftsfritt när man har remiss från primärvården och 
första besöket hos primärvården blir avgiftsfritt när man har remiss från specialistvården 
(undantag: bassängträning) 

Om man uteblir från sitt första avgiftsfria remissbesök och blir kallad till nytt besök så blir det 
avgift för nästa besök. 

Teambesök 
Teambesök är ett öppenvårdsbesök där det är medicinskt nödvändigt att patienten möter ett 
vårdteam. Ett vårdteam är en grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika 
kompetenser som träffar patienten tillsammans/vid samma tillfälle. Vid ett teambesök tas 
endast en patientavgift ut på 250:-. 

Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma dag för att underlätta för patienten ska 
det inte registreras som ett teambesök utan som enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök. 

Detta gäller även i de fall som kräver kompletterande bedömning av arbetsförmåga vid 
sjukskrivning. 

Transport av avlidna 
Regionen har ett yttersta ansvar för att den som avlider på allmän plats eller i en privatbostad 
införs till bårhus. Kommunen har motsvarande ansvar för särskilda boenden. Polisen ansvarar 
vid transport för rättsmedicin. Sjukvårdshuvudmannens ansvar upphör när kroppen utlämnas 
för bisättning/kistläggning. 

Regionen utför eller betalar transport 

• till sjukhus för obduktion som initierats av läkare 
• vid tillkommande transportkostnader för borttagning av implantat 
• vid hemtransport av avlidna utanför landstingsområdet vid vård enligt 

specialistremiss. Dödsboet betalar egenavgift om 300 kronor (Lf 1986, § 17). 
Dödsboet betalar övriga transporter. I de fall entreprenör ej direktfakturerar 
transportkostnad för avliden är dödsboets kostnad lika med regionens självkostnad 
samt ett påslag för administration om 300 kronor (Ls 1997, § 127). 
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Faktureringsadress: Region Jönköpings län, Fakturaenheten, Box 1024, 551 11 Jönköping. 
Märk fakturan med ansvarsnr 900008. 

Vård på plats av ambulanspersonal 
För patient som behandlas på plats av ambulanspersonal tas samma patientavgift ut som för 
besök på akutmottagning. Om patienten istället förs till vårdcentral eller sjukhus betalar de 
som tidigare en patientavgift för det vårdtillfället och ingen avgift tillkommer för ambulans. 
Avgiften är högkostnadsgrundande. 

Återbetalning vid väntetid 
Om väntetiden överstiger 30 minuter vid planerat besök, återbetalas patientavgiften. Detta 
gäller inte vid akuta besök. Detta gäller inte heller vid planerade polikliniska ingrepp och 
mottagning som huvudsakligen har sådan verksamhet (KBC, operationscentral). Det åligger 
patienten att på plats begära återbetalning i samband med besöket. 
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Patientavgifter/regelverk i slutenvården 
Avgifter i slutenvård 
För dag 1-10, inom samma vårdtillfälle, uttages 100 kr per betalad vårddag. Därefter uttages 
80 kr per vårddag. 

Med samma vårdtillfälle menas vård på samma klinik. Vid överflyttning till annan klinik eller 
annat sjukhus påbörjas nytt vårdtillfälle.   

Barn 
Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri sluten vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig sjukvårdstaxa. 

För vilka dagar betalar patienten? 
Patienten betalar för samtliga vårddagar utom för permissionsdagar. Patienten betalar för 
inskrivningsdag, men inte för utskrivningsdag. Detta gäller även om patienten flyttas till 
annan avdelning, klinik eller annat sjukhus under pågående vårdtid. 

Om patienten skrivs in och ut samma dag tas en slutenvårdsavgift ut. 

Högkostnadsskydd och sluten vård 
Patientavgiften för sluten vård är inte högkostnadsgrundande. 

Patientgrupper med avgiftsfrihet 

Anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt  

Patient som är anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt betalar ingen 
patientavgift för sluten vård. Hemlandstinget står för patientavgiften till dessa patienter. 
Hemlandstinget faktureras den totala kostnaden enligt NordDRG-prislista.   

Rättspsykiatrisk vård 

Kriminalvården står för kostnaderna för rättspsykiatrisk utredning av häktade och intagna på 
kriminalvårdsanstalt. Dessa patienter betalar ingen patientavgift.   

Den som ges rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd efter beslut av domstol 
står hemlandstinget för vården till dessa patienter och debiteras vårdavgift. Dessa patienter 
debiteras patientavgift. 

Smittskyddslagen (2004:168)  
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Sluten vård, öppen vård och läkemedel är kostnadsfri för patienter som behandlas 
för samhällsfarlig sjukdom.  Detta gäller alla svenska medborgare som är inskrivna hos 
Försäkringskassan. 

Smittskyddsförordning, riksdagen (nytt fönster)  

Asylsökande 

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid sjukhusvård. 

Inskrivningsregler 

Gränsdragning - öppen eller sluten vård? 

Det är alltid behandlande läkare som avgör om patienten ska skrivas in för sluten vård. Från 
och med den tidpunkt patienten är inskriven är vården att beteckna som sluten vård. 

Identitet 

Försäkra dig alltid om att patienten har uppgivit rätt identitet. 

Rätt folkbokföringsadress 

Tänk på att dokumentera samtliga uppgifter som efterfrågas på inskrivningssedeln alternativt i 
SPAS. Det är viktigt att kontrollera att den adress som patienten uppger överensstämmer med 
folkbokföringsadressen. Detta för att kunna debitera rätt landsting efter avslutad vårdtid. Det 
är alltid patientens hemlandsting som har betalningsansvar för vården. Hemlandstinget är det 
landsting där patienten är folkbokförd. 

Permissionsregler 

Betalning vid permissioner 

För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten 
ingen patientavgift. 

Resdag 

Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission. 

Permissionsdag 

Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 timmar 
mellan kl 00.00 och kl 24.00.  Detta gäller även de dagar när man reser till och från sjukhuset. 

Omfattning av permissionen 
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Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. 
Undantag: Avsteg från denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på 
psykiatriska kliniken och där permissionen ingår som ett led i behandlingen. 

Anhörigförmåner 
När en patient får specialistvård långt från den egna bostadsorten kan ekonomisk ersättning 
ges till patient eller anhörig för patienthotell i samband med vård/vistelse hos patienten. 
Specialistvården ska ha initierats av regionen. 
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Intygsavgifter 
Patienten betalar inte patientavgift utan endast intygsavgift när enda syftet med besöket är att 
få ett intyg. 
Intygsavgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. 

Moms på intyg 
Skattemyndigheten har utgivit riktlinjer som innebär att vissa av hälso- och sjukvårdens 
tjänster ska påföras moms. 

Det gäller i princip intyg m.m. som ligger till grund för tredje persons ställningstagande som 
inte primärt är till för att skydda den enskildes hälsa eller är ett led i vård och behandling. 

Se vidare under "förtydliganden om patientavgifter/momsbelagda tjänster" (Region Plus, nytt 
fönster) 

Avgiftsfria intyg 
• Mycket enkla schablonintyg (kryssa i enkla frågor) för exempelvis mönstring eller 

enkla intyg som bara bekräftar diagnosen (ja/nej) är avgiftsfria. 
• Intyg, utredningar och analyser m.m. till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(LÖF) ska tillhandahållas utan kostnad. 
• Adoptionsintyg 
• Färdtjänstintyg 

Detta gäller även för privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län. 

Intygsavgifter* A, B och C 
  Intyg Exkl moms Inkl moms 

A. Enkelt intyg grundat på patientkontakt eller 
journaluppgift. 

208:- 260:- 

B. Intyg som kräver undersökning och/eller enkla 
prover t ex AMF-intyg, livsmedelsintyg inkl 
prover, LVM-intyg 

656:- 820:- 

  

C. Intyg av omfattande karaktär som kräver 
kvalificerade undersökningar och/eller röntgen, 
t ex dykarcertifikat, rättsintyg, handskadeintyg, 
invaliditetsintyg. 

1.024:- 1.280:- 

  Vid tidskrävande intyg kan timtaxa debiteras med 820:-/tim 1.025:-/tim 

29 
 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21260&nodeId=31671


*Möjlighet ges till årlig indexering av intygsavgifterna baserad på LPIK (Landstingsprisindex 
med kvalitetsjusterade löner) 

Intygsavgifter enligt författning 
Intyg Avgift 

Intyg för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål 
(SOSFS 1996:15). Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning 

Taxa med moms 

Intyg till försäkringskassan är kostnadsfritt för 
försäkringskassan. Vanlig patientavgift får tas ut om särskild 
undersökning behövs för intygets utfärdande enligt AFL 
(SFS 1984:908) 

Patientavgift 

Intyg för föräldrapenning (SFS 1995:584) 0:- 

  

Körkortsintyg 
Intyg Exkl moms Inkl moms 

De rutinmässiga körkortsintyg som begärs av 
Transportstyrelsen på grund av sjukdom är avgiftsfria. 
Patienten är känd för vårdpersonalen och det 
behövs oftast endast journalinformation när intyget 
skrivs. Om särskild undersökning krävs tas 
patientavgift ut för besöket. 

Avgiftsfriheten gäller inte för de obligatoriska 45-
årsintygen eller de intyg som krävs av 
Transportstyrelsen pga missbruk. 

0:-   

Intyg för behörighet till C- och D-körkort. 

Obligatoriskt 45 års intyg för C- och D-körkort 

656:- 820:- 

  

Provtagningar och läkarbesök för att återfå/behålla 
körkort p.g.a. missbruk (gäller även för att få 
körkortstillstånd) efter beslut av körkortsmyndighet 
(Transportstyrelsen). Taxan innefattar 4-6 
analyskostnader, provtagningstaxa samt intyg och 
läkarbesök. 

Taxa för kompl provtagningar utöver de 4-6 godkända 
som krävs: provtagningstaxa 100 Kr gäller (ej 
frikortsgrundande). 

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan 
utlämnande av intyget. 

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och 

1.024:- 

  

1.280:- 
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nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje 
intygstillfälle. 

Läkarintyg i samband med Transportstyrelsens beslut 
om alkolås, inkl kostnaden för blodanalyser. 

Om någon analys visar sig vara positiv och därför 
måste verifieras av Rättsmedicinskt laboratorium, får 
den enskilde utöver grundavgiften för intyget på 1 280 
kr, betala provtagningstaxa 100 kr (ej 
frikortsgrundande). 

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan 
utlämnande av intyget. 

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och 
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje 
intygstillfälle. 

1.024:- 1.280:- 

Övriga körkortsintyg enligt intygstaxa A, B eller C     

  
Intyg om tandvård till särskilda patientgrupper 
Personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få 
tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För detta krävs ett 
särskilt läkarintyg: "Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § 
tandvårdsförordningen (1998:1338)" (Socialstyrelsen). 

Detta intyg är avgiftsfritt för patienten, de betalar endast patientavgift för besöket. 

Sjukskrivning 
Samlad information om sjukintyg, läkarutlåtande och avgifter för trepartsmöten, 
arbetsplatsbesök, avstämningsmöten och besök hos PR-team: 

Intyg vid sjukskrivning (Region Plus, nytt fönster) 
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Avgifter för intyg och möten 
• Sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg 
• Läkarutlåtande och intyg 
• Avstämningsmöte med Försäkringskassan 
• Möte som Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare initierar med vården - utan 

Försäkringskassan 
• Trepartsmöte 
• Samordnad individuell plan (SIP) 
• Arbetsplatsbesök 
• PR-team® 

Sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg 
Intyg baserat på telefonsamtal kostar 100 kr. 
Vid besök tas vanlig patientavgift ut och då ingår intyget i besöksavgiften. 

För mer information om förstadagsintyg se här.  

Läkarutlåtande och intyg 

Läkarutlåtande Exkl 
moms 

Inkl 
moms  

Begäran av läkarutlåtande av Försäkringskassan eller av patienten 
(inkl detaljerat läkarutlåtande, blankett E213*)  i syfte att söka 
aktivitets- eller sjukersättning ingår i vårdens uppdrag och kan inte 
debiteras Försäkringskassan eller patienten (SFS 2004:888). Vanlig 
patientavgift tas ut (SFS 1984:908) om särskild undersökning behövs för 
intygets utfärdande. 

  

- 

  

- 

*Detaljerat läkarutlåtande (blankett E213) - om en person arbetat i annat 
EU-medlemsland. 

OBS! Enbart läkare som går under den nationella taxan kan begära 
ersättning (dvs läkare som bedriver privat verksamhet och inte är knuten till 
landsting/vårdval). Fakturan skickas till Försäkringskassan (RFFS 
1977:27). 

4.500:- 5.625:-  

Förfrågan om läkarutlåtande (skriftligt) av Arbetsförmedlingen eller 
kommunens socialtjänst är avgiftsbelagda (FKFS 1977:27, FKFS 
2008:2). Arvode tas ut. Faktura skickas till Arbetsförmedling eller 
kommunens socialtjänst. Patientavgift tas inte ut. 

  

2.200:- 

  

2.750:- 
 

Intyg (exkluderat sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg) 

Om frågor från Arbetsförmedling, kommunens socialförvaltning eller försäkringsbolag besvaras i 
ett intyg eller brev gäller vanlig intygstaxa A-C. 

Mer information: Intygsavgifter A, B och C 
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Avstämningsmöte – när läkare medverkar Exkl 
moms 

Inkl 
moms  

När Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte enligt FKFS 2010:35 gäller 
att vårdenheten debiterar Försäkringskassan för läkarmedverkan. 

Patientavgift tas inte ut. 

Om tolkbehov finns vid avstämningsmötet ska Försäkringskassan boka och 
betala för den kostnaden. Det är viktigt att vården uppmärksammar 
Försäkringskassan om tolkbehov finns. 

750:- 938:- 

  

Möte som Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare initierar med vården - utan 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare kan initiera, dock inte kräva, ett möte med vården. De kan 
inte debiteras och kan därför inte kräva läkarmedverkan. 

Om vårdenheten bedömer att mötet är till nytta för patienten och att läkarmedverkan är 
nödvändig kan mötet registreras som trepartsmöte. Om rehabkoordinator/annan vårdpersonal 
deltar kan mötet KVÅ-kodas enligt rutiner för "tidiga insatser" inom rehabkoordinering. 

Patientavgift tas inte ut. 

  

Trepartsmöte 
Trepartsmöte innebär ett möte med läkare, patient och 
arbetsgivare/arbetsförmedlingen/socialtjänst. Försäkringskassan deltar inte. Syftet är att 
initiera och planera insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta 
sjukskrivningsperioden. Trepartsmöte kan inte debiteras extern aktör och patientavgift tas inte 
ut. 

Samordnad individuell plan (SIP) 
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) 
som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av 
stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet 
mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst 
tillgodoses. Samordnad individuell plan kan initieras av vårdtagare, närstående, sjukvården 
eller socialtjänsten. SIP kan inte debiteras socialtjänsten. Patientavgift tas inte ut. 

Arbetsplatsbesök 
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Om en arbetsgivare gör en förfrågan om en insats av regionens personal avseende råd och 
anpassning i arbetsmiljön debiteras arbetsgivaren enligt gällande intygstaxa B, 656 kronor per 
besök (exkl moms). Om intyg måste skrivas ska det momsbeläggas. Debiteringen blir då 820 
kr (inkl moms) för besök + intyg. 
Det är alltså endast en avgift som debiteras. Man kan inte ta avgift för både ett besök samt ett 
intyg. 

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras 250 kronor som vid sjukvårdande 
behandling. 

PR-team® 
Patientavgift tas ut vid varje besök. Vid besök hos flera vårdgivarkategorier samma dag, tas 
endast en avgift ut. 
Mer information: Regler för teambesök 
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Journal- och röntgenkopior 
När en patient, myndighet, advokat, försäkringsbolag etc begär journal- eller röntgenkopia 
gäller att: 

• Sekretesslagen följs 
• Kopiorna kan lämnas till patienten personligen eller skickas med vanlig post (behöver 

inte rekommenderas) 

Kostnad vid journalkopior ska inte momsbeläggas. Detta räknas som ett led i sjukvård och är 
undantaget från momslagen. 

Nedanstående kostnad gäller även för övriga administrativa handlingar. 

Kostnad 

• 1-9 kopior: 0:- 
• 10 kopior: 50:- 
• Kopior där utöver (11 eller fler): 2:-/st 
• Röntgenfilm på CD-skiva: 300:- 
• Kopia av ljudband: 120:-/st 
• Kopia av video/DVD: 600:-/st 
• Ultraljudsbild: 50:-/st 

Exempel: 
Om en patient begär att få ut 15 kopior blir kostnaden 50 + 10 = 60:- 

När försäkringsbolag, företag etc begär journal- och röntgenkopior kan dessa skickas 
mot faktura. 

Uppgift om att journal finns, lämnas ut i samband med svar till personer som begärt utdrag 
enligt personuppgiftslagen. Journalutdrag lämnas enbart enligt ovan angivna regler i enlighet 
med patientjournallagen och sekretesslagen. 

Avgiftsfria journalkopior 
Patienten har rätt att utan kostnad läsa sin journal (gäller både pappersjournal och datajournal) 
på mottagningen. 

Journalkopior som utlämnas till statliga myndigheter, Försäkringskassan, Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), Personskaderegleringen (PSR) och kommuner är 
avgiftsfria oavsett antal. 

Journalkopior som behövs i direkt anslutning till vården av en enskild patient hos vårdgivare 
med vårdavtal eller hos landstingsansluten vårdgivare ska tillhandahållas utan kostnad. Gäller 
även företagshälsovården i länet. 
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Vaccinationsavgifter 
Patienten betalar 250 kronor/person + vaccinpris hos distriktsläkare och 250 kronor/person + 
vaccinpris hos specialistläkare. Patientavgiften gäller alltid oavsett antal injektioner. Detta 
gäller även icke länsbor, ej folkbokförda utlänningar inkl. asylsökande. Vaccinationsavgifter 
är inte högkostnadsgrundande. 

Om distriktssköterskan utför vaccination på patient som själv anskaffat vaccin ska patienten 
betala patientavgift 250 kronor. 

Vaccin som erbjuds till asylsökande och övriga nyanlända i samband med 
hälsoundersökning är avgiftsfria. 

Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet är kostnadsfria, men i samband med resor 
eller andra vaccinationer utanför programmet kan extra vaccinationer på barn utföras och då 
är kostnaden enligt nedanstående prislista + patientavgift. 

Vaccinpriset är grundat på aktuellt upphandlat vaccinpris och kan ändras under innevarande 
år. 

Vaccinpriser 
 

Typ av vaccination 
  

 
Produktnamn 

 
Pris 

Bedövningskräm Emla 35:- 

Bältros/Herpes zoster Zostavax 890:- 

Difteri, kikhosta, tetanus, polio Tetravac 150:- 

Difteri, kikhosta, tetanus, polio Boostrix Polio 260:- 

Difteri, kikhosta, tetanus Boostrix 170:- 

Gammaglobulin Beriglobin 250:- 

Gula febern Stamaril 390:- 

Haemofilus ACT-Hib 350:- 

Hepatit A - barn Vaqta 190:- 

Hepatit A - vuxen Vaqta 220:- 

Hepatit B Fendrix 770:- 

Hepatit B - barn Engerix B barn 150:- 

Hepatit B - vuxen Engerix B vux 160:- 

Hepatit A + B - barn Ambirix 530:- 

Hepatit A + B - barn Twinrix 280:- 

Hepatit A + B - vuxen Twinrix 420:- 

Influensa Vaxigrip 50:- 
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Influensa - nasalt vaccin för barn Fluenz 200:- 

Japansk enc Ixiaro 950:- 

Kolera, turistdiarré Dukoral,  
1 dos 

180:- 

Mässlingen, påssjuka, röda hund M-M-RVAXPRO 70:- 

Meningokock B Bexsero 1 100:- 

Meningokocker ACW135Y Nimenrix 460:- 

PPD Tuberculintest 2 TU 180:- 

Pneumokockvaccin Pneumovax 250:- 

Pneumokockvaccin Prevenar 13 420:- 

Polio Imovax-Polio 180:- 

Rabies Rabipur 575:- 

Rabies - delad dos Rabipur 280:- 

Serologi för Hepatit A   250:- 

Serologi för rubella   120:- 

Serologi Varicellae   250:- 

TBE barn FSME-IMMUN jr 175:- 

TBE vuxen FSME-IMMUN 180:- 

Tetanus grundvaccination   230:- 

Tetanus difteri booster DiTeBooster 130:- 

Tuberkulos BCG 380:- 

Tuberkelintest PPD Tubertest 180:- 

Typhoid Typhim 175:- 

Varicellae Varivax 400:- 

Vaccinpriser 
Barn äldre än 6 år som inte fått Hepatit B på BVC och som ska ut och resa kan erbjudas 
hepatit B vaccin i kombination med hepatit A som resevaccin. 

Incidenter med risk för blodsmitta 
Vid incidenter där personal stuckit eller skurit sig på material där risk för blodsmitta 
föreligger, gäller att enheten, där incidenten inträffade, står för kostnaden för eventuell 
provtagning. Om det av infektionsläkaren bedöms nödvändigt med vaccin eller 
immunglobulin debiteras detta smittskyddsenheten. 

Vaccination mot influensa och pneumococcer 
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Region Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination (ingen vaccinkostnad eller 
patientavgift) mot influensa och pneumokockinfektioner till alla länsinvånare över 65 år samt 
riskgrupper (definieras av Socialstyrelsen) enligt SOSFS 1997:21. 
  
Pneumokockvaccinet beställs hos SBL och influensavaccinet beställs hos GSK enligt gällande 
föreskrifter. Givna vaccinationer ska registreras i vaccinationsregistret. Ersättning för 
vaccinkostnaden utbetalas en gång per år. 

Gratis vaccination av barn med särskild risk 
Enligt nationella riktlinjer har barn med Downs syndrom rätt till gratis vaccination mot 
Hepatit B. 

I Region Jönköpings län erbjuds alla barn inom Barnhälsovårdsprogrammet kostnadsfri 
Hepatit B vaccination vid 3,5,12 månader. För alla barn som flyttar hit från andra länder 
bedöms vaccinationsstatus vid hälsoundersökning och dessa barn vaccineras så att de kommer 
ikapp det svenska programmet, inklusive Hepatit B, kostnadsfritt. 

Barn med svåra hjärtfel och svår lungsjukdom, t ex Cystisk fibros har rätt till gratis 
vaccination mot pneumokocker. 
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Avgiftsfria åtgärder enligt smittskyddslagen 
(SML) 
Behandling av allmänfarlig sjukdom är avgiftsfri för patienten för att förebygga att ingen 
avbryter behandlingen för tidigt. 

All undersökning, vård eller behandling ur smittskyddssynpunkt vid en allmänfarlig 
sjukdom (förtecknade under punkt 1) ska vara avgiftsfritt för patient, som är inskriven i 
försäkringskassan, är asylsökande eller vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd (för 
svininfluensa, H1N1, gäller konstaterad smitta). Detta gäller även egenavgift för läkemedel 
och sjukresor. 
 
För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga (förtecknade nedan under punkt 2) 
erläggs vanlig patientavgift. 

För behandling av komplikationer erläggs vanlig patientavgift. 

Kostnadsfrihet för läkemedel gäller de mediciner som bedöms ha en biologisk effekt på 
smittspridningen. Även undersökning, vård och övrig behandling som läkaren bedömer 
minska risken för smittspridning är kostnadsfri. 

Förteckning över sjukdomar som omfattas av 
smittskyddslagen 

1. Allmänfarliga sjukdomar 

• Campylobacterinfektion 
• Difteri 
• Enterohemorragisk E.coli (EHEC) 
• Fågelinfluensa (H5N1) 
• Giardiainfektion 
• Gonorré 
• Hepatit A, B, C, D, E 
• Hivinfektion 
• HTLV I eller II 
• Klamydiainfektion 
• Kolera 
• Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) 
• Mjältbrand 
• Paratyfoidfeber 
• Pest 
• Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G 
• Polio 
• Rabies 
• Salmonellainfektion 
• Shigellainfektion 
• Smittkoppor 
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• Svår akut respiratorisk sjukdom (sars) 
• Syfilis 
• Tuberkulos 
• Tyfoidfeber 
• Virala hemorragiska febrar, exklusive denguefeber och sorkfeber 

2. Andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga 

• Atypiska mykobakterier 
• Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS) 
• Botulism 
• Brucellos 
• Creutzfeldt-Jakobs sjukdom 
• Cryptosporidium 
• Denguefeber 
• Echinokockinfektion 
• Entamoeba histolytica 
• Enterobacteriaceae som producerar ESBL 
• Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBL-CARBA) 
• Gula febern 
• Haemophilus influenzae 
• Harpest (Tularemi) 
• Influensa A (H1N1) 
• Kikhosta 
• Legionellainfektion 
• Leptospirainfektion 
• Listeriainfektion 
• Malaria 
• Meningokockinfektion 
• Mässling 
• Papegojsjuka 
• Pneumokockinfektion 
• Påssjuka 
• Q-feber 
• Röda hund 
• Sorkfeber (nephropathia epidemica) 
• Stelkramp 
• Trikinos 
• Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) 
• Vibrioinfektion, exkl kolera 
• Viral meningoencefalit 
• Yersiniainfektion 
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Avgiftsfria besök och åtgärder 
Besök/åtgärd Kommentar 

Adoptionsintyg Adoptionsföräldrar befrias från kostnad för sig och barnet vad 
gäller hälsoundersökning och ev lungröntgen. 

Anhållna, häktade eller intagna 
vid kriminalvårdsanstalt Öppenvårdsbesök (SFS 1976:371) 

Antabusbehandling   

Barn och ungdomar 

Barn och ungdomar under 20 år har  fri öppen sjukvård, inkl 
tobaksavvänjning. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig 
sjukvårdstaxa. Avgiftsfriheten omfattar allt som för andra 
ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfriheten omfattar även 
barn och ungdomar från EES-land, konventionsland samt 
asylsökande. 

Besök inom barn- och ungdomspsykiatri. 

Barnhälsovård Hälsosamtal inom ramen för barnhälsovård ska vara 
avgiftsfritt. 

Barnmisshandel Undersökning av barn som leder till anmälan om misshandel 
Soc tjänstlag, § 71, (SFS 1980:620) 

BB hemvård Besök i BB hemvård och vid tidig hemgång är avgiftsfritt. 
Dialysbehandling   
Donatorer, kontrollbesök för 
organdonatorer   

Dödsbevis Konstaterande av dödsfall 
Färdtjänstintyg   

Förlossningsskada 
Nyförlöst med förlossningsskada har rätt till avgiftsfri 
vård t.o.m vecka 12 efter förlossningen enligt beslut av 
behandlande gynekolog. 

Gynekologisk cellprovtagning Avgiftsfritt från 1 januari 2018 
HIV-smittade som fått 
infektion genom blod eller 
blodprodukter 

(SFS 1993:332) 

Klinisk läkemedelsprövning   

Körkortsintyg vid sjukdom 

Gäller de rutinmässiga intyg som Transportstyrelsen kräver in 
vid vissa sjukdomar. Kan avse t ex diabetiker, epileptiker, 
psykisk sjukdom, stroke (patientavgift tas ut om särskild 
undersökning krävs) 

Avser inte de körkortsintyg som Transportstyrelsen kräver in 
vid missbruk. 

Konsultbesök Besök för att belysa en viss fråga och där vårdansvaret 
kvarstår hos den remitterande vårdgivaren. 

 
Kvinnohälsovård 

 
Gäller endast besök hos KHV eller specialist-KHV 
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Mammografi 
  

 
Avgiftsfritt från och med 1 juli 2018 

Medicinhämtare/- 
Depotinjektioner Patienter inom psykiatrin, som får doserade läkemedel. 

Pallliativ vård. 
Hemsjukvårdsbesök av läkare 
eller annan vårdpersonal  för 
patienter i palliativ vård 

Med palliativ vård menas vård åt patient med 
symptomgivande sjukdom med en begränsad förväntad 
överlevnad, oftast upp till sex månader och där kurativ 
vård inte längre är möjlig. 

Preventivmedels- och 
abortrådgivning. 
Insättning av spiral, 
P-spruta Depo Provera 

(SFS 1974:525) 
OBS! Patienten betalar själv spiralen eller sprutan. 

Tobaksavvänjning   

Vissa öppenvårdsbesök inom 
psykiatrin 

Verksamhetschef kan i vissa enstaka tidsbegränsade fall (6 
mån) medge avgiftsbefrielse när detta krävs för att genomföra 
en meningsfull behandling. 

Vård enligt smittskyddslag (SFS 1988:1472) 

Vårdintyg för sluten 
psykiatrisk vård 

Vårdintygsbedömning - patienter som behöver 
läkarbedömning angående vårdbehov enligt lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

Öppen sjukvård för 
regionanställda 

Anställda i Region Jönköpings län betalar patientavgift för 
öppen sjukvård. Patientavgiften omfattas av 
högkostnadsskyddet. Kvittot insänds till lönekontoret för 
utbetalning med lön. Detta innebär att förmånen blir 
skattepliktig. 

Förmånen omfattar besök för sjukvård (inte hälsokontroll, 
vaccinationer eller läkemedel). 

Förmånen gäller vid besök på regionens mottagningar samt 
hos de privata vårdgivare som har vårdavtal med Regionen. 

För de anställda som är berättigade till förmånen och som bor 
i annat län, betalar regionen patientavgiften även vid besök på 
hemlandstingets vårdinrättningar. 

Vid t.ex. arbetsskada eller liknande, där försäkringsbolag eller 
annan utomstående har betalningsansvar, betalar inte regionen 
patientavgiften. 

Öppen sjukvård för personer 
85 år och äldre 

Vårdavgifter eller andra avgifter (gäller även 
receptförskrivning) för öppen hälso- och sjukvård som ingår i 
högkostnadsskyddet får inte tas ut för patienter som är 85 år 
eller äldre. 

Övre luftvägsinfektion Om patienten söker för övre luftvägsinfektion och inte får 
antibiotika har han vid behov rätt till ett avgiftsfritt återbesök 
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inom fem dagar. 
Patienten behöver endast uppvisa kvittot från första besöket 
och upplysa kassapersonalen om orsak till besöket. Vid 
tveksamhet kan diktat eller journal styrka rätten till 
avgiftsfrihet. 
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Patientavgifter för tandvård som ingår i 
hälso- och sjukvård 
Barn och ungdomar har fri tandvård t.o.m. det kalenderår de fyller 23 år (från 1 januari 2019). 

Viss tandvård debiteras enligt sjukvårdstaxans regler och omfattas av högkostnadsskyddet för 
sjukvård. Detta gäller både offentlig och privat tandvård. Vissa patienter som omfattas av 
dessa regler måste uppvisa speciellt intyg. 

Sjukvårdstaxans regler gäller: 

• Om behandlingen följer Bedömning tandvårds regelverk. 
• Nödvändig tandvård till personer med stort och långvarigt behov av personlig 

omvårdnad i dagliga livet. 
• Nödvändig tandvård till personer som tillhör personkretsen LSS § 1, personkrets 1-3, 

samt har beslut om LSS-insatser enligt 9 §. 
• Nödvändig tandvård till personer med långvariga och allvarliga psykiska störningar 

som medfört funktionshinder. 
• Tandvård som krävs som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. 
• Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning. 
• Viss oralkirurgisk behandling där sjukhusets resurser krävs. 

  

Patientavgifter 
Vårdgivare Patientavgift 

Tandläkare inom allmäntandvård 250:- 

Tandläkare inom specialisttandvård 250:- 

Annan vårdgivare än tandläkare, ex tandhygienist 250:- 

  

För att ta ut patientavgift måste patienten vara fysiskt närvarande. 

Patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift. 

Om patienten har giltigt frikort för sjukvård är besöket avgiftsfritt. 

Tandvårdsbesök som omfattas av avgiften för sjukvård är högkostnadsgrundande och 
stämplas i patientens högkostnadsskydd för sjukvård. 
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Patientavgifter ögonsjukvård 
Åtgärder som utförs av olika yrkeskategorier/har ett 
”klart samband”/med självklarhet utförs vid ett och 
samma besökstillfälle 

Åtgärd Avgift 
a. Ny- eller återbesök hos läkare som föregås av förberedelser i form av 
synundersökning, tryckmätning OCT eller SLO utfört av usk/ssk/optiker eller 
efterföljs av exteriörfoto utfört av ssk. 

250 

b. Kombination av åtgärder i samband med ett akutbesök 250 

Avgift tas bara för ett läkarbesök vid samma besökstillfälle även om fler än en läkare är 
involverad, t ex en som undersöker och en annan som ger injektion. 

  

”Relativt omfattande åtgärder” som utförs självständigt 
och dokumenteras av usk/ssk, optiker eller ortoptist 

Åtgärd Avgift 
a. Synfältsundersökning - ssk/optiker 250 
b. FUS inför kataraktoperation - ssk/optiker/usk 250 
c. Fluo (röntgen) - ssk 250 
d. Diabetesfoto - ssk/optiker 250 
e. SLO - usk/ssk/optiker 250 
f. Makulabesök - ssk/optiker 250 

  

Som ovan i kombination med läkarbesök 

Åtgärd Avgift 
Synfältsundersökning av ssk/optiker + läkarbesök 2*250 
Läkarbesök med beslut om kataraktoperation + efterföljande FUS av ssk/optiker 2*250 
Fluo (röntgen) av ssk + läkarbesök 2*250 
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarinjektion 2*250 
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarbesök 2*250 

Dubbla avgifter tas ut oavsett om åtgärderna utförs samma dag eller olika dagar. Det framgår 
av regelverket med följande lydelse: ”Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma 
dag för att underlätta för patienten ska det inte registreras som ett teambesök utan som 
enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök”. 
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Patientavgifter, debiteringar och regelverk - 
vård av personer från andra länder 

• Asylsökande 
• Övriga flyktinggrupper 
• EU/EES-länder 
• Hälso- och sjukvård till barn från andra länder 
• Konventionsländer 
• Patientavgifter för akut sjukvård för utländska medborgare 
• Reservnummer 
• Utlandssvenskar 
• Studerande från EU/EES-land 
• Studerande från icke EU/EES-land 
• Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat 

Asylsökande 
Regionen har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande. 

Samtliga asylsökande har rätt till en hälsoundersökning, tolk, ev hjälpmedel samt sjukresor. 

Den inledande hälsoundersökningen är avgiftsfri och betalas av Migrationsverket. 

Asylsökande barn och ungdomar under 20 år får hälso- och sjukvård utan kostnad. Från och 
med 20-årsdagen gäller patientavgift som för asylsökande vuxna. 

Asylsökande har från och med 20-årsdagen rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå 
(tandvård som inte kan anstå från 18 år), mödrahälsovård, förlossningsvård, 
preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen. 

I verksamhet som är avgiftsfri, betalar inte heller asylsökande någon egenavgift. 

Vem är asylsökande? 

Asylsökande och vissa andra utlänningar har rätt att få ersättning enligt lagen om mottagande 
av asylsökande (LMA) genom att uppvisa ett tillfälligt LMA-kort. 

Kortets nummer anges alltid i Cosmic eller på kvitton och annat debiteringsunderlag. 
Ersättning för vården sker på vanligt sätt till enheterna via registrering i Cosmic eller för 
privata vårdgivare genom underlag till ekonomiavdelningen på Rregionens Hus. 

Om patienten inte har LMA-kort kan Migrationsverket kontaktas för besked (010-485 89 37 
eller 0771-235 235). 

Se LMA-kort - lagen om mottagande av asylsökande (Migrationsverket, nytt fönster) 

Se vård av asylsökande och flyktingar (Region Plus, nytt fönster) 
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Patientavgifter för asylsökande inom primärvård 

Frikortsförmån gäller inte. 

Läkarbesök 50:- 
Sjukvårdande behandling 25:- 
Telefonrecept 25:- 

  

Patientavgifter för asylsökande inom länssjukvård 

Vid första besök med remiss från primärvården: 

Läkarbesök 50:- 
Akuta remissbesök 0:- 
Sjukvårdande behandling 25:- 
Telefonrecept 25:- 
Tolk*   

*Sjukvården är skyldig att vid behov svara för att tolktjänst tillhandahålls. Kostnaden för detta 
är sjukvårdens ansvar. Uteblir patienten från tidsbeställt besök utan att meddela detta ska 
emellertid patienten debiteras en schablonmässig kostnad på 310 kronor per planerat 
tolktillfälle + patientavgiften. 

Vid återbesök efter att ha haft remiss från primärvården eller ansvarig läkare: 

Läkarbesök 50:- 
Sjukvårdande behandling 25:- 

  
Vid besök utan remiss inom specialistsjukvården: 

Akutmottagningen, ambulans ”vård på plats” 500:- 
Läkarbesök  250:- 
Sjukvårdande behandling 250:- 

  

Sjukhusvård 

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid vård på sjukhus (inläggning/sluten vård). 

Debiteringsrutiner 
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Kostnader för vård åt asylsökande debiteras i vissa fall till ekonomiavdelningen 
på Regionens Hus eller så regleras vårdersättningen direkt via registrering i Cosmic (beroende 
på vårdgivarens ekonomisystem). 

Ersättningens storlek baseras på öppenvårdsprislistan för utomlänsvård. Betald patientavgift 
räknas bort. 

Om kostnaden för sjukvård för en vårdkontakt överstiger 100.000 kronor ersätts denna särskilt 
av Migrationsverket. 

Läkarbesök i primärvård och 
länssjukvård 2.275 kr* - 50 kr = 2.225 kr 

Besök hos annan vårdgivare 760 kr* - 25 kr = 735 kr         

Hjälpmedel Kostnaden för inköp och anpassning för hjälpmedlet 
debiteras regionen 

Tolk 415 kronor per tillfälle 

Hälsoundersökningar 2.125 kronor för rutinhälsoundersökning (inkl tolk) utförda 
under 2018 (2 080 kr för 2017) 

*Priset justerat i början av året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra 
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden. 

Övriga flyktinggrupper 
Regionen erbjuder tillståndslösa personer (förr kallade gömda/papperslösa personer) akutvård 
och annan vård som inte kan anstå. De har även rätt till en avgiftsfri hälsoundersökning där 
enheterna ersätts via regionen. För tillståndslösa barn gäller samma regler för hälso- och 
sjukvård som för länsbarn. Patientavgifter för tillståndslösa personer är detsamma som för 
asylsökande. 
Se rutiner gällande vård av tillståndslösa. 

Även de flyktingar (kvotflyktingar och anknytningsflyktingar) som redan vid ankomsten till 
Sverige har fått sitt uppehållstillstånd och sina sista siffror i personnumret har rätt till en 
avgiftsfri hälsoundersökning. Den ersätts av Migrationsverket på samma sätt som för 
asylsökande. 

För flyktingar som fått uppehållstillstånd, men som  ännu ej blivit kommunplacerade, gäller 
LMA-kortet. Först när man blivit kommunplacerad med ett eget boende gäller samma villkor 
som för övriga länsbor. 

För kommunplacerade flyktingar, kvotflyktingar och flyktingar som fått permanent 
uppehållstillstånd (har de sista fyra siffrorna i personnumret) gäller samma regler som för 
länsbor. 

Berättigad vård ska ges även om patienten inte har möjlighet att betala vid tidpunkten när de 
får vård. 

EU/EES-länder 
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EU/EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inkl Åland), 
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien (och Nordirland), Sverige, Schweiz (EES-avtal gäller), Tjeckien, 
Tyskland, Ungern, Österrike. 

För att styrka sin rätt till medicinskt nödvändig vård i Sverige, ska patienter från EU-länderna 
kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet. Gäller ej nordiska länder, för dessa 
patienter räcker det med att de kan uppge en fullständig adress i hemlandet. 

Svenskt EU-kort gäller ej i Sverige. 

När vi debiterar Försäringskassan för dessa patienter ska kopia på deras EU-kort bifogas. Det 
är sidan med "stjärncirkeln" ni ska ta kopia på, men är ni osäkra så ta kopia på båda sidor. Se 
länk nedan hur EU-kortet ser ut i andra länder. 

Blanketterna E110, E111, E119 och E128 accepteras ej av Försäkringskassan. 

Se EU-kort i olika länder (information på EU-kommissionens webbplats, nytt fönster) 

EUmedborgare utan EU-kort 

Om EU-medborgare utan EU-kort söker vård ska lagen om vård till tillståndslösa inte 
tillämpas då det strider mot likställighetsreglerna för EU-medborgare. De s.k EU-migranterna 
ingår alltså inte i definitionen "tillståndslösa". 

Om en person från annat EU/EESland söker vård och inte har ett EU-kort att visa upp ska de 
debiteras hela summan för vården via faktura till sin hemadress. De har sedan möjlighet att i 
efterhand kontakta sin motsvarighet till Försäkringskassa i sitt hemland och ev. få tillbaka 
sina pengar. Denna rutin ska tillämpas på alla EU-medborgare som saknar EU-kort. 

EU-medborgare har endast rätt till akut- och nödvändig vård. Planerad vård är de hänvisade 
att göra i sitt hemland. 

Hälso- och sjukvård till barn från andra länder 
Artikel 2 i FN:s barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen 
får diskrimineras. I artikel 24 står det att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård. 

Region Jönköpings län har avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn, och tandvård är också 
avgiftsfri för barn. Detta gäller folkbokförda barn och ungdomar under 20 år eller de som kan 
påvisa rätt till subventionerad vård. Barn under 18 år med rätt till subvention 
omfattas nationellt av samma rättigheter som svenska barn och följer barnhälsovårdens, 
skolhälsovårdens och folktandvårdens basprogram.   

Asylsökande eller tillståndslösa barn har rätt till sjukvård på samma sätt som länsbarn 
kostnadsfritt. Tandvård för asylsökande och tillståndslösa som fyllt 18 år debiteras enligt 
gällande tandvårdstaxa. 
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Utländska barn och ungdomar under 20 år, som omfattas av sjukvårdskonvention eller EES-
avtalet, betalar ingen patientavgift för nödvändig vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig patientavgift. Försäkringskassan debiteras (enligt prislista för utomlänsvård). Kopia av 
EU-kortet bifogas för EES-patienter och ID-handling för konventionspatienter. Om patienten 
saknar EU-kort eller ej omfattas av sjukvårdskonvention ska vårdavgift enligt gällande 
prislista för utomlänsvård erläggas. 

Gäller det övriga utländska medborgare ej folkbokförda, t.ex. turister som ej kan påvisa sin 
rätt till subventionerad vård i Sverige, så fulldebiteras de vården på samma sätt som vuxna 
enligt gällande prislista för utomlänsvård. 

Målgrupper med rätt till kostnadsfri hälsoundersökning inom regionen 

Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att stanna permanent eller för en längre tid, 
har behov av en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst. 

• Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder. 
• Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige 
• Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar 
• Adoptivbarn 
• Barn och ungdomar från östra och sydöstra Europa 

Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket land barnet 
kommer från. Barn från Skandinavien, Centraleuropa, USA, Canada, Australien och Nya 
Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning. 

Konventionsländer 
Konventionsländerna är Algeriet, Australien, Québec och Israel. 

Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige tillhör den Nordiska konventionen (behöver ej 
uppvisa EU-kort). 

Patientavgifter för akut sjukvård för 
utländska medborgare 
OBS!  Kopia tas på patientens id-handling/pass om patienten ej kan betala vid vårdtillfället. 

Algeriet 

Patienten ska kunna styrka sin algeriska identitet med 
försäkringsintyg eller pass. Betalar 250 kronor för ett 
akut öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Patienten betalar 100 kronor/vårddygn 
för akut slutenvård. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras försäkringskassan. Kopia på patientens id-
handling medsändes till FK. 

Australien 
Patienten ska kunna styrka sin nationalitet med pass 
eller försäkringsintyg. Betalar 250 kronor för ett akut 
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
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primärvården. Patienten betalar 100 kronor/vårddygn 
för akut slutenvård. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens id-
handling medsändes till FK 

Israel 

Konventionen gäller endast vid förlossningsvård. 
Patienten ska kunna uppvisa intyg från behörig 
institution (försäkringskassa). För akut slutenvård 
betalar patienten 100 kronor/vårddygn. Resten enligt 
DRG-poäng faktureras FK. 

Québec 

Personer från staten Quebec som arbetar eller studerar 
i Sverige samt medföljande familjemedlemmar till 
sådana betalar som svenskar för sjukvård. ( Vistelsetid 
max ett år). Resten enligt regionavtalet (öppen vård) 
och DRG-poäng (sluten vård) debiteras 
försäkringskassan. Patienten ska uppvisa dels ett 
försäkringsintyg från Quebec och dels ett intyg om 
arbetstillstånd eller om inskrivning vid läroanstalt i 
Sverige och omfattas av den svenska lagstiftningen om 
studiestöd. 

Belgien, Bulgarien, Estland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, 
Lettland, Kroatien, Lichtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Nederländerna, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, 
Spanien, Storbritannien, Tyskland, 
Ungern, Österrike 

Förordning (EEG) 883/2004 reglerar rätten till vård i 
andra EU/EES-länder. De personer som är försäkrade 
enligt dessa regler ska kunna intyga sin rätt till vård i 
Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp 
det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet), eller 
provisoriskt intyg om innehav av EU-kort eller annat 
intyg som ger rätt till vård i Sverige (nödvändig 
vård). Reglerna gäller vid tillfälligt besök i Sverige, 
samt när vårdbehovet har uppstått under vistelsen här. 

Patienten betalar 250 kronor för ett akut 
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Resten enligt regionavtalets taxa 
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens EU-
kort medsändes (kopior på kortets fram- och baksida). 
Saknar patienten EU-kortet, ska hen betala 2.275 kr* 
för ett läkarbesök inom primärvård och specialiserad 
vård och 760 kr* för sjukvårdande behandling.  Vid 
akut slutenvård betalar patienten 100 kronor/vårddygn 
om hen innehar EU-kortet. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras FK. 

Danmark, Finland, Island och Norge 

Patienten ska ha en fullständig adress i hemlandet. 
Patienten betalar 250 kronor för ett öppenvårdsbesök i 
specialistsjukvården och i primärvården. Resten upp 
till regionavtalet faktureras FK.  För akut slutenvård 
betalar patienten 100 kronor/vårddygn. Resten enligt 
DRG-poäng faktureras FK. Uppgifter om patientens 
namn och fullständiga adress medsändes till FK. 

Övriga länder Patienter från övriga länder betalar full avgift enligt 
regionavtalet, 2.275 kr* för läkarbesök och 760 kr* för 
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sjukvårdande behandling. För akut slutenvård betalar 
patienten enligt DRG-prislista. 

*Priset justerat i början på året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra 
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden. 

Reservnummer (A- respektive C-nr) 
Patienter från andra länder har oftast sex siffror i sitt personnummer. Våra vårdsystem 
behöver tio siffror för att kunna registrera patienten. Under dagtid erhålls C-nr/reservnummer 
(då patienten ej kan identifiera sig) hos Kundservice på IT-centrum, telefon 010-241 41 41. På 
kvällar och helger kontaktas receptionen vid länets akutmottagningar. A-nr (vid 
identifikation) kan klinikerna själva erhålla och registrera i Cosmic. 

Utlandssvenskar 

Definition av utlandssvensk 

Svensk medborgare utflyttad från Sverige. För planerad vård gäller att den ges i det landsting 
man flyttade ut från för att den ska gälla som subventionerad vård. 

Barn födda utomlands av svenska föräldrar eller ena parten är svensk, gäller att barnet har ett 
svenskt medborgarskap, helt eller dubbelt, för att få subventionerad vård. Som hemlandsting 
gäller det som föräldrarna/föräldern flyttade ut från. 

Utlandssvenskar skall kunna uppvisa ett giltigt svenskt pass. 

Se: lathund utlandssvenskar som söker vård i Sverige (planerad- samt akutvård) 

Utlandssvenskar som bor i ett EU/EES-land 

Patienten betalar samma patientavgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. De måste styrka 
sin rätt till akut sjukvård i Sverige genom EU-kortet (i detta fall är det inte det svenska EU-
kortet som gäller utan det ska vara ett EU-kort som är utfärdat i det land som man nu är 
folkbokförd i). Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. EU-kortet bifogas. Om 
patienten inte har detta kort måste han betala full avgift enligt öppenvårdsprislistan för 
utomlänsvård. 

För att få planerad vård i Sverige ska patienten styrka denna rätt med med intyg E112 från sitt 
bosättningsland. Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. Om patienten inte 
har detta intyg måste han betala fullt pris enligt regionprislistan. 

Pensionärer som bor i ett EU/EES-land 

Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som reser till Sverige 
har rätt till all vård till vanligt patientavgift. Deras svenska EU-kort gäller inte här i Sverige, 
de ska uppvisa ett intyg från svenska försäkringskassan: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i 
Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. 
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Studerande (utlandssvensk) som bor i ett EU/EES-land 

Studenter som är folkbokförda i Sverige får sjukvård på samma villkor som länsbor. Rätten 
till dessa förmåner kan kvarstå även när studenten inte är folkbokförd i Sverige. Studenter 
som omfattas av svensk socialförsäkring har även rätt till akut- (nödvändig) och planerad 
sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Förutsättningen är att Försäkringskassan har 
bedömt att de fortfarande har rätt att omfattas av svensk socialförsäkring. Försäkringskassan 
utfärdar i dessa fall ett intyg till studenten: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för 
personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta intyg ska visas upp när 
de söker sjukvård i Sverige och de betalar då samma avgift som länsbor. 

Om studenten blir omfattad av studielandets socialförsäkring har de endast rätt till akut- 
(nödvändig) sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Då krävs EU-kort som är 
utfärdat i studielandet (studerande i nordiska länder behöver endast visa legitimation och 
uppge adress i bosättningslandet). 

Utlandssvenskar som bor i ett konventionsland 

Patienten betalar samma avgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. Resten faktureras 
Försäkringskassan. Kopia på patientens ID-handling bifogas. 

Patienten betalar 6 x slutenvårdsavgiften för ett öppenvårdsbesök när det handlar om planerad 
vård. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden. Denna rättighet gäller bara i det 
landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från Sverige. 

Utlandssvenskar som är bosatta i Kanada, Nya Zeeland, USA, Monaco eller 
Andorra 

Patienten betalar samma patientavgift som länsbor för akut sjukvård. Vårdlandstinget svarar 
för den resterande kostnaden. 

För planerad sjukvård betalar patienten hela vårdkostnaden själv. Planerad vård måste sökas i 
det landsting där patienten var folkbokförd när denna flyttade från Sverige. 

Utlandssvenskar som är bosatta i övriga länder utan konventioner eller 
utanför EU/EES 

Patienten betalar som hemmasvenskar för akut sjukvård. Vårdlandstinget svarar för den 
resterande kostnaden. 

För planerad sjukvård betalar patienten 600 kronor/besök (6 x slutenvårdsavgift). För 
slutenvård är kostnaden 1 000/vårddygn (10 x slutenvårdsavgift). 

Denna rättighet gäller bara i det landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från 
Sverige. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden. 

Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer 
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Vissa missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer kan ha rätt till öppen vård till 
samma kostnad som länsbor. De kan också ha rätt till sluten vård (akut och planerad) till den 
högsta slutenvårdsavgiften för länsbor, 100 kronor (vårdlandstinget svarar för den resterande 
kostnaden). Förutsättningen är dock att dessa personer fortfarande tillhör Svensk 
Försäkringskassa, och detta måste kontrolleras med FK. I annat fall går dessa som enligt 
texten ovan ("Utlandssvenskar bosatta ....... utanför EU/EES"). 

Studerande från EU/EES-land 
Studerande från EU/EES-land har rätt till nödvändig vård, förebyggande mödra- och 
barnhälsovård, förlossningsvård samt kontrollundersökningar. Detta under förutsättning att 
studenten kan uppvisa EU-kortet från behörig institution i sitt hemland. 

Under förutsättning att studenten kan styrka sin rätt till vårdförmån genom att uppvisa EU-
kortet, betalar personen i fråga samma vårdavgift som bosatta inom regionen. Därefter 
faktureras försäkringskassan den resterande vårdkostnaden. 

Studerande från icke EU/EES-land 
Utländsk student (ej EU/EES), som ska studera i Sverige i mer än ett år, måste ha ett 
uppehållstillstånd. I och med att ett uppehållstillståndet sträcker sig över ett år så har man rätt 
att bli folkbokförd  i Sverige och erhålla de fyra sista siffrorna i personnumret. Regionen har 
vårdansvaret och man är att jämställa med övriga länsbor. Att bli folkbokförd är dock något 
personen själv ansöker om hos Skatteverket, det är inget som sker automatiskt. 

Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat 
Personer som arbetar i Sverige under högst 12 månader, som kommer från andra EU/EES-
stater, använder sitt EU-kort. De kan också ha ett samordningsnr pga skatteinbetalning, och 
detta KAN även betyda att de tillhör svensk försäkringskassa (FK). FK betalar då ersättning 
till regionen för både nödvändig och planerad vård för denna kategori patienter som inte är 
bosatta i Sverige. Personen kan ha ett svenskt arbetsgivarintyg som utfärdats av arbetsgivaren 
men måste även ha intyget ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett 
annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta gäller även familjemedlemmar. Samordningsnr 
behöver alltså inte betyda att de har rätt till vård, intyg måste finnas, kontakta FK för kontroll. 

Om anställningstiden överskrider 12 månader bör personen ifråga folkbokföra sig i Sverige 
och har då tillgång till hälso- och sjukvården som övriga bosatta i regionen. 

Samordningsnummer 
Om en person ska vistas kortare tid i Sverige än ett år får personen ett kortare 
uppehållstillstånd och eventuellt ett samordningsnr (ett måste för att personen t ex ska kunna 
betala skatt). Ett ex på ett samordningsnr kan vara följande: 19521075-xxxx om personen är 
född 15:e okt 1952 (talet 60 läggs till på födelsedatum, 60+15, i detta fall 75). Samordningsnr 
behöver inte betyda att de har rätt till vård, Försäkringskassan måste kontaktas för att 
kontrollera om de tillhör svensk försäkringskassa eller inte. 
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Åtgärd
RJL pris allmäntandvård 

2019

Referenspris 

allmäntandvård fr o m 

15 jan 2019

RJL pris 

specialisttandvård 2019

Referenspris 

specialisttandvård fr o 

m 15 jan 2019

100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 985 845 995 845

103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 370 370 470 470

103a 370 370

107 - Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 1 055 1 055 1 575 1 575

107a 1 055 1 055

108 - Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 725 1 725 2 510 2 510

108a 1 725 1 725

111 - Basundersökning, utförd av tandhygienist 700 635 685 635

112 - Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av 875 825 875 825

113 - Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 270 270 270 270

114 - Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av 510 510 510 510

115 - Konsultation specialisttandvård 920 920

116 - Konsultation specialisttandvård, omfattande 1 845 1 845

121 - Röntgenundersökning av enskild tand 55 55 95 95

121a 55 55

123 - Röntgenundersökning, helstatus 805 805 1 225 1 225

123a 805 805

124 - Panoramaröntgenundersökning 525 525 825 825

124a 525 525

125 - Röntgenundersökning, extraoral 515 515 960 960

125a 515 515

126 - Röntgenundersökning, omfattande 985 985 1 625 1 625

126a 985 985

127 - Röntgenundersökning, delstatus 195 195 330 330

127a 195 195

128 - Röntgenundersökning, större delstatus 335 335 495 495

128a 335 335

131 - Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 985 985 1 235 1 235

131a 985 985

132 - Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 270 1 270 1 670 1 670

132a 1 270 1 270

133 - Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1 560 1 560 2 275 2 275

133a 1 560 1 560

134 - Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 845 1 845 2 680 2 680

134a 1 845 1 845

141 - Studiemodeller för behandlingsplanering 595 595 595 595

161 - Salivsekretionsmätning 600 600 600 600

162 - Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 330 330 330 330

163 - Biopsi 980 980 1 180 1 180

163a 980 980

164 - Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 545 545 545 545
200 - Hälsofrämjande åtgärder

201 - Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar 415 415 415 415

204 - Profylaxskena, per skena 795 795 795 795

205 - Fluorbehandling, kortare behandlingstid 170 170 170 170

206 - Fluorbehandling 340 340 340 340

207 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 270 270 270 270

208 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 500 500 500 500

209 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 795 795 795 795
300 - Sjukdomsbehandlande åtgärder

301 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 405 405 505 505

301a 405 405

302 - Sjukdoms- eller smärtbehandling 760 760 960 960

302a 760 760

303 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 125 1 125 1 425 1 425

303a 1 125 1 125

304 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 685 1 685 2 130 2 130

304a 1 685 1 685

311 - Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 415 415 415 415

312 - Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller 

problem

165 165 165 165

313 - Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 035 1 035 2 160 2 160

313a 1 035 1 035

314 - Beteendemedicinsk behandling 480 480 1 000 1 000

314a 480 480

321 - Icke-operativ behandling av kariessjukdom 420 420

322 - Stegvis exkavering 1 115 1 115 1 115 1 115

341 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 500 500 715 715

341a 500 500

342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 015 1 015 1 825 1 825

342a 1 015 1 015

343 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 

behandling

1 505 1 505 4 045 4 045

343a 1 505 1 505



Åtgärd
RJL pris allmäntandvård 

2019

Referenspris 

allmäntandvård fr o m 

15 jan 2019

RJL pris 

specialisttandvård 2019

Referenspris 

specialisttandvård fr o 

m 15 jan 2019

362 - Lustgassedering, per gång 825 825 825 825

400 - Kirurgiska åtgärder

401 - Tanduttagning, en tand 1 025 1 025 1 300 1 300

401a 1 025 1 025

402 - Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 690 1 690 2 140 2 140

402a 1 690 1 690

403 - Tanduttagning, tillkommande, enkel 185 185 235 235

403a 185 185

404 - Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 3 120 3 120 3 870 3 870

404a 3 120 3 120

405 - Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 160 4 160 5 165 5 165

405a 4 160 4 160

406 - Tanduttagning, övertalig tand 1 025 1 025 1 300 1 300

406a 1 025 1 025

407 - Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 055 2 055 2 505 2 505

407a 2 055 2 055

420 - Implantat, per styck 2 815 2 815 2 815 2 815

421 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 620 3 620 4 800 4 380

421a 3 620 3 620

422 - Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 505 1 505 1 805 1 805

422a 1 505 1 505

423 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4 830 4 830 6 390 5 835

423a 4 830 4 830

424 - Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 690 1 690 2 040 2 040

424a 1 690 1 690

425 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6 665 6 665 8 795 8 025

425a 6 665 6 665

426 - Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 255 2 255 2 755 2 755

426a 2 255 2 255

427 - Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 3 975 3 975 4 885 4 885

427a 3 975 3 975

428 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 4 805 4 805 5 615 5 615

428a 4 805 4 805

429 - Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 920 3 920 4 820 4 820

429a 3 920 3 920

430 - Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med 

benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, 

tilläggsåtgärd, per kvadrant

1 510 1 510 1 915 1 915

430a 1 510 1 510

431 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation 

eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant

2 530 2 530 2 985 2 985

431a 2 530 2 530

432 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med 

implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant

1 885 1 885 2 185 2 185

432a 1 885 1 885

435 - Avlägsnande av ett implantat 1 025 1 025 1 300 1 300

435a 1 025 1 025

436 - Avlägsnande av ett implantat, enkel 185 185 235 235

436a 185 185

441 - Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling 

av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle

2 535 2 535 3 135 3 135

441a 2 535 2 535

442 - Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 585 3 585 4 485 4 485

442a 3 585 3 585

443 - Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per 

operationstillfälle

3 415 3 415 4 265 4 265

443a 3 415 3 415

444 - Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre 

tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

4 650 4 650 5 850 5 850

444a 4 650 4 650

445 - Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, 

eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per 

operationstillfälle

4 650 4 650 5 850 5 850

445a 4 650 4 650

446 - Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, 

tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

1 815 1 815 1 965 1 965

446a 1 815 1 815

447 - Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per 

operationstillfälle

1 225 1 225 1 325 1 325

447a 1 225 1 225
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448 - Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per 

operationstillfälle

745 745 945 945

448a 745 745

480 - Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 325 325 325 325

500 - Rotbehandling

501 - Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 395 3 395 4 135 4 135

501a 3 395 3 395

502 - Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 095 4 095 5 000 5 000

502a 4 095 4 095

503 - Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 135 5 135 6 295 6 295

503a 5 135 5 135

504 - Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 600 5 600 6 860 6 860

504a 5 600 5 600

520 - Akut endodontisk behandling, annan behandlare 905 905 1 125 1 125

520a 905 905

521 - Akut trepanation och kavumextirpation 800 800 1 000 1 000

521a 800 800

522 - Komplicerad kanallokalisation 805 805 1 005 1 005

522a 805 805

523 - Stiftborttagning 1 170 1 170 1 470 1 470

523a 1 170 1 170

541 - Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 660 3 660 4 560 4 560

541a 3 660 3 660

542 - Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma 1 030 1 030 1 280 1 280

542a 1 030 1 030

600 - Bettfysiologiska åtgärder

601 - Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 

skena

3 530 3 530 4 755 4 755

601a 3 530 3 530

602 - Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 

skena

3 530 3 530 4 755 4 755

602a 3 530 3 530

603 - Reponeringsskena, per skena 5 605 5 605 6 650 6 650

603a 5 605 5 605

604 2 110 2 110 2 510 2 510

604a 2 110 2 110

606 - Motorisk aktivering 510 510 625 625

606a 510 510

607 - Bettslipning för ocklusal stabilisering 750 750 950 950

607a 750 750

700 - Reparativa åtgärder

701 - Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 705 605 705 605

702 - Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 060 960 1 060 960

703 - Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 245 1 145 1 245 1 145

704 - Fyllning av en yta på molar eller premolar 900 775 900 775

705 - Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 255 1 140 1 255 1 140

706 - Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 630 1 515 1 630 1 515

707 - Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 825 1 725 1 825 1 725

708 - Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 545 545 545 545

800 - Protetiska åtgärder

800 - Permanent tandstödd krona, en per käke 6 135 5 755 7 440 6 780

800a 6 135 5 755

801 - Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 645 4 470 5 785 5 275

801a 4 645 4 470

802 - Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 150 3 150 3 755 3 755

802a 3 150 3 150

803 - Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 505 1 505 1 855 1 855

803a 1 505 1 505

804 - Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 205 2 205 2 405 2 405

804a 2 205 2 205

805 - Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 875 1 875 2 175 2 175

805a 1 875 1 875

806 - Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 425 3 425 4 030 4 030

806a 3 425 3 425

807 - Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 455 2 455 2 805 2 805

807a 2 455 2 455

808 - Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 3 360 3 360 3 960 3 960

808a 3 360 3 360

809 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 050 1 050 1 195 1 195

809a 1 050 1 050

811 - Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, 

per stöd

560 560 710 710

811a 560 560

812 - Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 470 1 470 1 870 1 870

812a 1 470 1 470
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813 - Broreparation med tandteknisk insats 4 490 4 490 5 490 5 490

813a 4 490 4 490

814 - Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7 760 7 760 9 360 9 360

814a 7 760 7 760

815 - Sadelkrona 5 195 5 195 6 095 6 095

815a 5 195 5 195

822 - Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 660 3 660 4 260 4 260

822a 3 660 3 660

823 - Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 160 5 160 5 955 5 955

823a 5 160 5 160

824 - Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 10 975 10 975 12 375 12 375

824a 10 975 10 975

825 - Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd 12 420 12 420 14 805 14 805

825a 12 420 12 420

826 - Attachments, per styck 95 95 95 95

827 - Hel underkäksprotes 9 270 9 270 11 385 11 385

827a 9 270 9 270

828 - Hel överkäksprotes 9 270 9 270 11 385 11 385

828a 9 270 9 270

829 - Immediatprotes, hel käke 6 950 6 950 8 050 8 050

829a 6 950 6 950

831 - Justering av avtagbar protes 375 375 475 475

831a 375 375

832 - Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 255 1 255 1 455 1 455

832a 1 255 1 255

833 - Rebasering av protes 2 555 2 555 3 005 3 005

833a 2 555 2 555

834 - Lagning av protes där avtryck krävs 1 950 1 950 2 250 2 250

834a 1 950 1 950

835 - Rebasering och lagning av protes 3 035 3 035 3 535 3 535

835a 3 035 3 035

836 - Komplicerad lagning av protes 3 810 3 810 4 310 4 310

836a 3 810 3 810

837 - Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken 

svetsas till befintlig protes

6 575 6 575 7 475 7 475

837a 6 575 6 575

839 - Inmontering av förankringselement, per käke 2 985 2 985 3 485 3 485

839a 2 985 2 985

845 - Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 935 1 935 2 335 2 335

845a 1 935 1 935

846 - Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller 

bettstabilisering

5 055 5 055 5 755 5 755

846a 5 055 5 055

847 - Klammerplåt 3 960 3 960 4 660 4 660

847a 3 960 3 960

848 - Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per 

tandposition

545 545 695 695

848a 545 545

850 - Implantatförankrad krona, en per käke 8 905 8 105 11 155 9 315

850a 8 905 8 105

852 - Implantatförankrad krona, flera i samma käke 6 935 6 285 8 450 7 195

852a 6 935 6 285

853 - Hängande led vid implantatförankrad bro 2 205 2 205 2 405 2 405

853a 2 205 2 205

854 - Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 145 2 145 2 445 2 445

854a 2 145 2 145

855 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per 

implantat

540 540 540 540

856 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, 

per led

1 290 1 290 1 490 1 490

856a 1 290 1 290

857 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona 

på implantat, per implantat

490 490 490 490

858 - Distans inklusive distansskruv, per styck 1 255 1 255 1 255 1 255

859 -Integrerad distans/kopplingskomponent 1 075 1 075 1 075 1 075

861 - Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 31 860 31 860 34 875 34 875

861a 3 186 3 186

862 - Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 33 840 33 840 36 855 36 855

862a 33 840 33 840

863 - Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 35 370 35 370 38 385 38 385

863a 35 370 35 370

865 - Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 30 830 30 830 33 540 33 540

865a 30 830 30 830

871 - Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd 

täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat

17 350 17 350 19 500 19 500

871a 17 350 17 350
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872 - Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 19 555 19 555 21 705 21 705

872a 19 555 19 555

873 - Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 22 105 22 105 24 255 24 255

873a 22 105 22 105

874 - Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 145 4 145 4 450 4 450

874a 4 145 4 145

875 - Tillägg för alveolarbar på tre implantat 4 700 4 700 5 000 5 000

875a 4 700 4 700

876 - Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 5 605 5 605 5 905 5 905

876a 5 605 5 605

877 - Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 14 390 14 390 16 540 16 540

877a 14 390 14 390

878 - Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 280 280 280 280

880 - Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två 

implantat

2 125 2 125 2 725 2 725

880a 2 125 2 125

881 - Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 105 1 105 1 405 1 405

881a 1 105 1 105

882 - Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre 

eller flera implantat

2 900 2 900 3 700 3 700

882a 2 900 2 900

883 - Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk 

insats

5 615 5 615 6 560 6 560

883a 5 615 5 615

884 - Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk 

insats krävs

10 355 10 355 11 805 11 805

884a 10 355 10 355

888 - Fästskruv/broskruv, per styck 180 180 180 180

889 - Distansskruv, per styck 370 370 370 370

900 - Tandreglering

900 - Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 8 970 8 970 11 295 11 295

900a 8 970 8 970

901 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 13 470 13 470 16 965 16 965

901a 13 470 13 470

902 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 16 750 16 750 21 240 21 240

902a 16 750 16 750

903 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 19 735 19 735 25 115 25 115

903a 19 735 19 735

904 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 24 445 24 445 31 245 31 245

904a 24 445 24 445

905 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 19 005 19 005 23 680 23 680

905a 19 005 19 005

906 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 22 285 22 285 27 950 27 950

906a 22 285 22 285

907 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 25 565 25 565 32 225 32 225

907a 25 565 25 565

908 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 30 780 30 780 38 995 38 995

908a 30 780 30 780

Utbytesåtgärder

921 - Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 135 1 145 7 440 1 145

921a 6 135

922 - Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 135 1 515 7 440 1 515

922a 6 135

925 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation

7 940 4 470 9 420 5 275

925a 7 940

926 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona

10 160 6 675 12 410 7 680

926a 10 160

928 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda 

stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

7 940 2 205 9 420 2 405

928a 7 940

929 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna 

som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatförankrad krona

10 160 4 470 12 410 5 275

929a 10 160
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940 - Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro

Utbyte sker mot två åtgärd 801 och en åtgärd

11 145 11 145 12 950 12 950

940a 11 145 11 145

941 - Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna 

som utbytet beräknas på

6 675 6 675 7 680 7 680

941a 6 675 6 675

Latituder
RJL pris allmäntandvård 

2019

Referenspris 

allmäntandvård fr o m 

15 jan 2019

103L 210 370

103H 685 370

103SH 700 470

107SH 1 940 1 575

108SL 2 245 2 510

341H 730 500

541SH 5 460 4 560

604L 1 210 2 110

Frisktandvård premiegrupper Årspris 2018* Årspris 2019*

1 900 920

2 1 200 1 230

3 1 560 1 600

4 2 100 2 150

5 2 880 2 950

6 3 780 3 870

7 4 800 4 920

8 5 940 6 090

9 7 500 7 690

10 9 300 9 530

*Priset är exklusive allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning för tandvård. Tandvårdsbidraget delas ut den 1 juli varje år och kan sparas upp till två år.

23-29 år och över 65 år: 600 kronor per år

30-64 år: 300 kronor per år
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Förvaltningsnamn  

 

 

 

      

Sammanställning över aktuella avgifter inom 
hjälpmedelsområdet 
 
(B) = bidrag 

+ = detaljerade regler finns se www.plus.rjl.se/hjalpmedel 

Hörsel 
Område Egenavgift/ 

bidrag (B) 

Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler 

Hörapparat 0 kr < 20 år Audionom Per ordinationstillfälle 

Hörapparat 500 kr > 20 år Audionom Per ordinationstillfälle 

 

Syn 
Område Egenavgift/ 

bidrag (B) 

Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler 

Glasögon Max 800 kr (B) < 8 år Optiker/ 

ortoptist 

En gång per 12 mån + 

Glasögon/ 

kontaktlinser 

Max 800 kr (B) 8 - 19 år Optiker En gång per 12 mån + 

Tandemcykel Belopp som 

överstiger 5000 kr 

(B) 

< 20 år Synpedagog 

 

Cykeln tillfaller brukaren. 

Service och reparation 

bekostas av brukaren. 

Max 5000 kr (B) > 20 år 

 

Rörelsehinder 
Område Egenavgift/ 

bidrag (B) 

Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler 

Bilanpassning Max ¾ basbelopp 

(B) 

 Läkare Max en gång var 9:e år + 

Trehjulig cykel 500 kr < 20 år Arbetsterapeut Max en gång var 7:e år 

Trehjulig cykel 50% av cykelns 

inköpspris inkl 

tillbehör o moms 

(B) 

> 20 år Arbetsterapeut Cykeln tillfaller brukaren. 

Service och reparation 

bekostas av brukaren. 

Däck och slang 

till drivhjul på 

manuell rullstol 

Eget ansvar  Krävs ej  

 

 

Träning, vård och behandling 
Område Egenavgift/ 

bidrag (B) 

Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler 

CPAP 150 kr/mån *  Läkare + 

Kompressions-

strumpa 

standard** 

170 kr/uttag  Läkare eller 

sjuksköterska 

beroende på 

Bidrag ges till max 4 eller 

8 par/år beroende på 

kompressionsgrad 
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Kompressions-

strumpa 

måttbeställd** 

240 kr/uttag kompressions-

grad 

Arbetsterapeut 

Kompressions-

utrustning 

150 kr/mån *  Läkare + 

UVB-lampa 150 kr/mån *  Läkare  

TENS 150 kr/mån *  Läkare, 

sjukgymnast 

+ 

TENS 300 kr/tillfälle Gravida Läkare, 

sjukgymnast 

+ 

* Högkostnadsskydd för behandlingshjälpmedel är 1800 kr per 12-månadersperiod. 

** Enklare strumpor med låg kompression, där medicinsk ordination saknas, kan köpas i handeln och är 

egenansvar 

Hårersättning 
Område Egenavgift/ 

bidrag (B) 

Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler 

Peruk Max 5000 kr inkl 

moms /år (B) 

 Specialistläkare 

onkolog, hud, 

medicin, kirurg, 

plastik och barn 

+ 

 Lösögonfransar 

Tatuering av 

ögonbryn 

Max 5000 kr per 

5-årsperiod (B) 

 

 

Ortopediska skor 
Område Egenavgift/ 

bidrag (B) 

Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler 

Ortopediska skor, 

stövlar och 

kängor 

50% av totalpris, 

max 500 kr (B) 

< 20 år + 

 

Bidrag lämnas till max 4 

ändringar eller par per år 

Ortopediska skor 50% av totalpris, 

max 900 kr (B) 

< 20 år 

Ortopediska 

stövlar och 

kängor 

50% av totalpris, 

max 1000 kr (B) 

> 20 år 

Skoändringar 100 kr/sko  

RA-toffel 50% av totalpris, 

max 600 kr (B) 

 

 

Ortoser 
Område Egenavgift/ 

bidrag (B) 

Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler 

Samtliga ortoser 0 kr < 20 år + 

 

+ 

Nack-, hals- och 

bålortos 

200 kr/utprovad 

ortos *** 

> 20 år 

Ortos för övre 

och nedre 

extrimiteten 

Tumortos 100 kr/utprovad 

ortos *** Fingerortos 

*** Endast en avgift vid bilateral behandling och/eller av hygieniska skäl + 

 

 

 

Nutrition# 
Område Egenavgift/ 

bidrag (B) 

Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler 

Samtliga 

livsmedel för 

särskilda 

näringsändamål 

som förskrivs 

120 kr/uttag < 16 år Läkare, dietist  
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Helnutrition 100% av 

konsument-

verkets beräknade 

matkostnad för 

kvinnor över 75år/ 

mån## 

> 16 år Läkare, dietist, 

sjuksköterska 

med erforderlig 

kunskap om 

nutrition 

 

 

Halvnutrition 50% av 

konsument-

verkets beräknade 

matkostnad för 

kvinnor över 75år/ 

mån## 

> 16 år Läkare, dietist, 

sjuksköterska 

med erforderlig 

kunskap om 

nutrition 

 

 

Tilläggsnutrition 20% av 

konsument-

verkets beräknade 

matkostnad för 

kvinnor över 75år/ 

mån## 

> 16 år Läkare, dietist, 

sjuksköterska 

med erforderlig 

kunskap om 

nutrition 

 

 

Proteinreducerade 

livsmedel 

300 kr 16-19 år Läkare, dietist, 

sjuksköterska 

med erforderlig 

kunskap om 

nutrition 

 

 

50% av verklig 

kostnad 

>19 år 

Livsmedel för 

spannmålsallergi 

300 kr 16-19 år 

50% av verklig 

kostnad 

>19 år 

Livmedel vid 

medfödda 

metabola 

sjukdomar 

300 kr 16-19 år 

50% av verklig 

kostnad 

>19 år 

Specifika 

produkter vid 

behov av 

specialnutrition 

300 kr 16-19 år 

50% av verklig 

kostnad 

>19 år 

Glutenfria 

livsmedel 

90 kr (B)### 2-5 år Läkare, dietist  Diagnos celiaki ska vara 

biopsiverifierad 160 kr (B) ### 6-9 år 

200 kr (B) ### 10-13 år 

250 kr (B) ### 14-19 år 
# Kombination av avgifter kan förekomma 
## Avrundning kan ske 
###Bidraget baseras på konsumentverkets beräknade merkostnad för glutenfri kost för respektive åldersgrupp 

och uppdateras med index 
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1. Vision och övergripande mål 

1.1 Vision för Region Jönköpings län 
För ett bra liv i en attraktiv region. 

1.2 Övergripande mål 

Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 

befolkningen och god och jämlik vård. Länets invånare ska få den vård de 

behöver när de behöver den och på det sätt de behöver. 

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Region Jönköping län utvecklar 

nya arbetssätt och samverkan med målet att primärvården ska vara 30 procent av 

hälso- och sjukvården 2030. 

 

Region Jönköpings läns strategi är att ställa om hälso- och sjukvården från sluten 

till öppen vård, från sjukhus till primärvård och från vård till hälsofrämjande 

insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. Region 

Jönköpings län är aktiv i utveckling och implementering av välfärdsteknik och e-

hälsa.  

I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval där 

patienterna upplever trygghet och säkerhet i omhändertagandet med tilltro till 

primärvården. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn och samordnar 

invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet.  

1.3 Vårdval i primärvård 

Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 

mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 

för Lag om valfrihetssystem (2008:962). 
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Mål och grundläggande principer 

Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län: 

1. Stärker invånarnas inflytande genom att 

 invånarna väljer vårdgivare 

 ersättningen följer invånaren 

 redovisning av kvalitet och resultat är offentliga 

 vården ges med kontinuitet och bred kompetens 

 vården ges på lika villkor i hela länet 

 vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten 

 vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan 

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 

att 

 stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus 

 sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig 

kompetensutveckling 

 utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens 

 stimulera mångfald av vårdgivare 

 delta aktivt i forskning och utveckling 

 handleda och utbilda studenter, AT-, ST-läkare samt PTP psykologer. 

3. Styr mot önskvärda resultat genom att 

 ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov 

 premiera goda kliniska resultat 

 premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

 vara patientsäker 

 ha hög tillgänglighet 

 stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt 

 stimulera digitalisering och e-hälsa 

 säkerställa kostnadseffektiv vård 

 stimulera aktivt deltagande i klinisk forskning 
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2. Anvisningar för ansökan 

2.1 Ansökan om godkännande 
Intresserade bjuds in att ansöka om godkännande för att få driva vård inom 

vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 

handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. 

En leverantör kan ansöka om godkännande för flera enheter. En ansökan ska 

lämnas per enhet. 

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 

det aktuella vårdvalet upphör. 

Inför en ny avtalsperiod ansöker även sedan tidigare godkända leverantörer. 

2.2 Ansökan och begärda handlingar 

Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 

begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 

(www.tendsign.se). 

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 

tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 

registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. 

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 

bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 

om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 

på företrädare för sökanden och personnummer framgå. 

Handlingar att bifoga ansökan: 

 registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 

Bolagsverket) 

 intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659) 

 verksamhetsbeskrivning 

 CV för verksamhetschef/vd  

 CV för medicinskt ledningsansvarig läkare 

 intyg om ansvarsförsäkring 

 finansieringsplan 

 referenser 

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men Region Jönköpings länen kan 

komma att ta ut eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens 

ekonomiska förutsättningar. 
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För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 

omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 

utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art. 

Region Jönköpings län kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig 

om att sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 

genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 

(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 

förhållande till uppdragets omfattning. 

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt: 

 kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning 

 tidsperiod 

 kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress 

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 

nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Region Jönköpings län 

förbehåller sig rätten att söka egna referenser. 

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 

och kreditupplysning. 

Med sin ansökan intygar sökanden att:  

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda  

• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten 

• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 

eller säga upp avtalet 

2.3 Offentlig handling 

Inkommen ansökan är som huvudregel offentlig handling. Om sökanden anser att 

någon del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och 

motiveras med hänvisning till relevant lagrum. Beställaren kommer att i varje 

enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik 

uppgift omfattas av sekretess. 

2.4 Frågor om ansökan 

Frågor om ansökan ställs till Region Jönköpings läns inköpsavdelning via 

upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se). 

2.5 Komplettering eller rättning av ansökan 

Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 

begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas. 
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Region Jönköpings län kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, 

felräkning eller annat uppenbart fel i ansökan. 

3. Villkor för godkännande 

3.1 Handlingar 
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 

enligt anvisningarna. 

3.2 Ekonomiska förutsättningar 

Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 

tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll. 

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 

Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 

sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 

angivna. 

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 

sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 

information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 

garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 

ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 

ska avse första avtalsåret. 

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 

förutsättningar. 

3.3 Verksamhetsförutsättningar 

Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 

efterfrågade tjänsterna. 

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 

utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området. 

Verksamhetschef 

Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 

sjukvårdslag (2017:30, 4 kap. 2§). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 

verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 

Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården. 

Medicinskt ledningsansvarig läkare  

Verksamheten ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare med minst tre års 

erfarenhet av klinisk verksamhet inom specialiteten allmänmedicin efter avslutad 
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och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig 

läkare ska vara regelbundet kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan 

vara tillgänglig för vårdenheten vid behov. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens. 

Lokaler 

Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler i 

Jönköpings län. Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för 

vårdverksamhet. Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets 

riktlinjer för tillgängliga lokaler. 
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4. Beslut om godkännande 

4.1 Villkor 
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 

villkor som anges i detta förfrågningsunderlag och i ansökan vara uppfyllda. 

Sökanden kommer inte att godkännas om: 

 sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 

valfrihetssystem 7 kap § 1 

 sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 

upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar 

 sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 

visar på förutsättningar att bedriva verksamheten 

Sökanden kan komma att inte godkännas om: 

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 

åt beställaren, annat landsting eller annan uppdragsgivare och avtalet till 

följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid 

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag 

• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 

underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 

ovanstående 

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 

som av beställaren anser påverka förtroendet för vården 

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 

misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 

sökanden. 

4.2 Beslut om godkännande 

Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att komplett ansökan 

inkommit till Region Jönköpings län. 

4.3 Ingående av avtal 

Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören. 

4.4 Verifiering inför driftstarten 

Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 

driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 

förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven. 
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 

leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 

omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger Region Jönköpings län 

rätt att frånträda avtalet. 

Leverantören äger inte rätt till någon form av skadestånd till följd av Region 

Jönköpings läns beslut, enligt ovan. Region Jönköpings län däremot har rätt till 

ersättning från leverantören för kostnader som beror på dennes brister. 

4.5 Återkallande av godkännande 

Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger Region 

Jönköpings län rätt att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats. 

4.6 Överklagande 

Leverantören kan överklaga Region Jönköpings läns beslut. Överklagan skickas 

till förvaltningsrätten i Jönköping inom tre veckor från det att underrättelsen om 

beslutet skickats. 
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5. Mall för avtal enligt lagen om 

valfrihetssystem 

5.1 Avtalsparter 

Beställare: Region Jönköpings län 

Organisationsnummer: 232100-0057 

Leverantör: <leverantörens namn>  

Organisationsnummer: <organisationsnummer>  

5.2 Avtalets omfattning 

I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av primärvård vid < namn och 

adress för verksamheten>. Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal och 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

5.3 Avtalsperiod 

Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med 

2021-12-31. Med möjlighet till förlängning med två (2) år i taget, om inte avtalet 

sagts upp skriftligen av endera part senast tolv månader före avtalstidens slut. 

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 

driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal. 

5.4 Kontaktpersoner 

Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 

kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål. 

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 

telefonnummer>  

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 

telefonnummer>  

5.5 Meddelanden 
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 

med post, e-post eller fax. 

5.6 Handlingars inbördes ordning 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna punkt 

nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. 
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Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende 

gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i 

följande ordning: 

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 

2. detta avtal med bilagor 

3. Region Jönköpings läns eventuella kompletteringar av 

förfrågningsunderlaget 

4. förfrågningsunderlag med bilagor 

5. eventuella kompletteringar av ansökan 

6. leverantörens ansökan 

5.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer 

Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 

Region Jönköpings läns styrande dokument i form av exempelvis policy och 

riktlinjer, överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Beställaren ska 

tillhandhålla relevanta styrande dokument. 

5.8 Ersättningsvillkor 

Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 10 i ”Primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län”. 

5.9 Samarbetsformer  

Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget, undantaget 

kravet på öppettider, om inte särskild överenskommelse (skriftlig) finns med 

Region Jönköpings län. 

När det gäller hälso- och sjukvård måste det tydligt vara reglerat vem som är den 

juridiska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därför finns det 

tre godkända samarbetsformer:  

 överenskommelse inom samma vårdgivare 

 konsultavtal  

 underleverantörsavtal 

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 

godkännande och vid förfrågan från beställaren. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 

vårdcentralens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det 

är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 

akuta situationer. 

Leverantören ansvarar för att all vårddokumentation sker enligt lagar och 

föreskrifter och Region Jönköpings läns riktlinjer. 
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Överenskommelse inom samma vårdgivare 

Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 

vårdgivaransvar för flera vårdcentraler inom Jönköpings län samarbetar för att 

exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 

för vårdval. 

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse. 

Konsultavtal 

Konsultavtal används för inhyrd personal som utför uppdrag genom leverantörens 

verksamhet. Inhyrd personal ska arbeta på plats i leverantörens lokaler 

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal. 

Underleverantörsavtal 

Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag (exempelvis 

sjukgymnastik eller medicinsk fotvård) åt leverantören genom sin egen 

verksamhet.  

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård 

som utförs i underleverantörens verksamhet. 

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 

vårdgivarregistret. 

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 

underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 

Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 

kvalitet enligt Socialstyrelens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 

exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 

lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region 

Jönköpings läns riktlinjer.  

All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell 

underleverantör ska ställas till leverantören. 

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 

marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 

Region Jönköpings län. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal. 
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5.10 Ansvarsförsäkring 

Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 

egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 

Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 

försäkringar leverantören har tecknat. 

5.11 Skadestånd 

Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 

alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 

handlande. Leverantören ska hålla beställaren skadeslös om skadeståndskrav 

väcks från tredje man direkt mot beställaren som en följd av leverantörens 

handlande eller brist på handlande. 

5.12 Ändrade ägarförhållanden 

Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 

eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till beställaren. På 

begäran av beställaren ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 

ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 

Beställarens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet. 

5.13 Överlåtelse 

Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan beställarens skriftliga 

godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 

invånare/patienter om förändringen. 

5.14 Ändringar i avtalet 

Beställaren har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 

Beställaren ska omgående informera leverantören om ändrade villkor. 

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 

kris, ekonomiska omvälvningar eller om Region Jönköpings län tvingas utfärda 

besparingsbeting för verksamhetsområdet. 

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 

skriftligen meddela beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 

meddelande inte mottagits av beställaren inom den angivna tidsfristen blir 

leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag beställaren 

angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 

ändringsmeddelandet är avsänt. 

Om leverantören meddelar beställaren att den inte accepterar de ändrade villkoren 

och Region Jönköpings län vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, 
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upphör avtalet att gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under 

den återstående avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna. 

5.15 Brister och sanktioner 

Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 

avtalsperioden. 

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 

uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet. 

Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 

Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 

beställaren rätt att: 

 Hålla inne hela eller del av ersättningen som senare kan betalas ut vid 

åtgärdad brist 

 Minska ersättningen, betalas ej ut senare 

 Ej betala ut ersättningen i sin helhet 

 Utkräva vite 

 Säga upp avtal enligt avsnitt 5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 

begäran. 

5.16 Konkurs 

Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren enligt Region 

Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 

patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 

dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 

med leverantören. 

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om: 

 att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 

vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör 

 att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 

patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen 

 att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren 

5.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran 

Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 

föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 

verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 

innan verksamheten upphör. 
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När ett avtal om att driva vårdcentral sagts upp bedömer beställaren situationen 

och beslutar utifrån vad som är långsiktigt bäst för invånarna. 

Om beställaren beslutar att verksamheten ska upphöra fördelas vårdcentralens 

geografiska närområde till andra vårdcentraler. 

5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran 

Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 

eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet. 

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 

omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 

uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 

månader. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 

omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i lagen om 

valfrihetssystem 7 kap § 1 punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha 

uteslutits vid tilldelning av avtal. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 

väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 

leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 

åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 

direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 

leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 

företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som Region Jönköpings län inte 

skäligen kan godta. 

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 

delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 

förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare. 

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 

skadestånd. 

5.19 Force majeure 

Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 

om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 

såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 

myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 

liknande omständighet. 
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Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 

föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 

åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 

uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 

majeure upphör. 

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 

skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 

ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten. 

5.20 Tillämpning och tvister 

Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 

sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 

parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 

avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 

till motparten. 

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 

svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. 

5.21 Efter avtalets upphörande 

Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 

patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 

övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 

stånd på ett patientsäkert sätt. 

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 

och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 

riktlinjer. 

5.22 Bilagor 

 Avtal om sammanhållen journalföring och personuppgiftsbiträde 

 Avtal om informationsutlämning av HSA-information 

 Fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

5.23 Underskrifter 

Jönköping <datum> <Ort, datum> 

Region Jönköpings län <Leverantör> 

<Namn Efternamn> <Namn Efternamn> 

<Titel> <Titel> 
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6. Allmänna villkor 

6.1 Utgångspunkter 

Antidiskriminering 

Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 

(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 

diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 

mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 

Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 

som vidtagits med anledning av ovanstående. 

Barnkonventionen 

Leverantören ska följa FN:s barnkonvention och Region Jönköpings läns riktlinjer 

som utgår från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja verksamhetschefen att 

säkerställa att barns och ungas rättigheter beaktas. 

Hållbar utveckling  

Leverantören ska: 

 Följa Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020. 

 Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa hur 

verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta mål enligt 

programmet.  

 Ha en kontaktperson för hållbarhetsfrågor. Kontaktpersonen ska vara insatt 

i verksamhetens hållbarhetsfrågor och hantera kommunikation och 

uppföljning av dessa.. 

 Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 

hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten. 

Informationsansvar 

Leverantören och Region Jönköpings län har ett ömsesidigt ansvar att samråda 

och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till 

vård och service eller samarbetet mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Leverantören ska bland annat informera Region Jönköpings län om ändrade 

ägarförhållanden, risk för kapacitetsbrist, byten av verksamhetschef, medicinskt 

ledningsansvarig läkare, underleverantörer och samverkanspartners. 

Leverantören ska representeras på informationsmöten som Region Jönköpings län 

kallar till. 

Kunskapsstyrning 

Medicinsk programgrupp primärvård är en mötesplats för uppföljning och 

styrning av primärvården i Jönköpings län tillsammans med andra regelbundna 
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forum för dialog mellan regionledning och verksamhetschefer i hälso- och 

sjukvården. 

Medicinsk programgrupp primärvård har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag 

att följa primärvårdens resultat, föreslå uppdragsförändringar, initiera och 

fastställa styrande dokument i Region Jönköpings läns allmänna kliniska 

kunskapsstöd Fakta, fördela uppdrag och utse primärvårdsrepresentanter i olika 

samverkansorgan.  

Programgruppen består av representanter från leverantörer i privat och offentlig 

regi och Region Jönköpings läns primärvårdsenhet som leder och samordnar 

gruppens arbete. 

Programgruppen ska samverka med andra medicinska programgrupper och 

sydöstra sjukvårdsregionens regionala programområde för primärvård. 

 

Leverantören ska använda nationella kvalitetsregister och följa Region Jönköpings 

läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och nationella kunskaps- och 

beslutstöd. 

Leverantören ska bidra med medarbetare till arbetsgrupper och delta i Region 

Jönköpings läns arbete med ständiga förbättringar av verksamheten och arbetet 

med Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Marknadsföring och information till invånare 

Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 

vara saklig och korrekt. 

Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 

marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 

tjänsten och hur man kontaktar ansvarig. 

Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten finansieras och 

drivs på uppdrag av Region Jönköpings län enligt Lag (2008:962) om 

valfrihetssystem. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer inom 

informationsområdet och standard för kallelser. Leverantören ska leverera 

uppgifter till vårdcentralens kontaktsida på 1177 Vårdguiden och medverka i 

Region Jönköpings läns informationskampanjer. Leverantörens webbplats ska 

uppfylla grundläggande krav på tillgänglighet. 

Patientens rättigheter  

Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 

patientlagen (2014:821). 

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 
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Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. 

Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 

patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 

utifrån deras önskan och förutsättningar. 

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP) 

Leverantören ska arbeta med patientkontrakt som är en överenskommelse mellan 

patient och vårdgivare som säkerställer att patienten är delaktig i sin egen vård, 

erbjuds fast vårdkontakt och den vård som behövs inom överenskommen tid. 

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 

leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt Region 

Jönköpings läns riktlinjer. 

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 

Leverantören ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och 

sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som 

behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, 

kontinuitet, samordning och säkerhet. 

Leverantören ska erbjuda patienter en fast läkarkontakt. 

Klagomål 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för hantering av 

synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Vårdgaranti 

Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 

Jönköpings läns krav på tillgänglighet.  

Patientsäkerhet 

Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis: 

 Patientsäkerhetslag (2010:659) 

 Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 

 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser 

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-

FS 2017:41)  

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns chefläkarorganisation 

och delta i risk- och händelseanalyser vid utredning av händelser. 

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 

Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser i Region 
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Jönköpings läns avvikelsehanteringssystem Synergi. Leverantören ska kunna delta 

i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara behjälplig i spridningen 

av resultaten. 

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från Region 

Jönköpings läns chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad 

kopia på den kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från 

Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten. 

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 

Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten. 

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 

för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 

de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 

enskilda ärenden. 

Leverantören ska beakta Region Jönköpings läns patientsäkerhetsarbete ”Säker 

vård – alla gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 

kunskapsområden. 

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 

patientsäkerhetslagen. 

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och Region 

Jönköpings läns utbildningar i patientsäkerhet för chefer. 

Samverkan 

Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom Region 

Jönköpings län, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, 

förordningar, överenskommelser och Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också 

planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt 

kompetensutveckling. 

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 

för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Region Jönköpings 

län och kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 

samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna. 

Leverantören ska samverka med patienter genom ett patientråd eller liknande för 

att förbättra och utveckla verksamheten utifrån patientperspektivet. 

Verksamhetschefen ansvarar för formerna.  
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 

system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta. 

Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 

upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 

medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet. 

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 

bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 

faktabaserade beslut och samverkan. 

6.2 Invånarnas val 

Invånaren väljer vårdcentral 

Vårdval är en överenskommelse mellan invånare och vårdcentralen. Invånaren 

åtar sig att i första hand vända sig till den valda vårdcentralen och medger att 

Region Jönköpings län ger ekonomisk ersättning till den valda vårdcentralen. 

Alla som fyllt 18 år har rätt att välja vårdcentral. För barn och ungdomar under 18 

år väljer vårdnadshavaren. Barn och föräldrar kan välja olika vårdcentraler. 

Invånaren är fri att söka vård på vilken vårdcentral som helst, och kan när som 

helst välja en annan vårdcentral. Vårdvalet innebär att man väljer vårdcentral, inte 

enskilda medarbetare. 

Invånarnas val administreras av Region Jönköpings län. Invånaren väljer 

vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på Region Jönköpings läns 

blankett för vårdval. Region Jönköpings län registrerar invånarens val. Ansvaret 

för invånarens vård övergår till den nya vårdcentralen så snart valet registrerats. 

Nyinflyttade och nyfödda 

Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade till länet och vårdnadshavare 

till nyfödda får information om hur valet går till och vilka vårdcentraler som kan 

väljas. Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade och nyfödda registreras 

på en vårdcentral nära bostaden till dess de gjort ett eget val. 

Invånare som flyttar inom Jönköpings län 

Invånare som flyttar inom Jönköpings län ansvarar själva för att välja en annan 

vårdcentral, om de så önskar. Om man flyttar till ett särskilt boende kan man 

stanna kvar hos sin nuvarande vårdcentral eller välja en annan. 

Invånare med skyddade personuppgifter 

Invånare med skyddade personuppgifter registreras inte på någon vårdcentral. 
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Anmälan av kapacitetsbrist 

Det finns inga begränsningar för hur många invånare som kan välja en specifik 

vårdcentral. 

I en situation där många invånare under mycket kort tid väljer en vårdcentral kan 

Region Jönköpings län bevilja leverantören uppskov att ta emot nya invånare 

under maximalt tre månader. Villkor för uppskov är en skriftlig anmälan från 

verksamhetschefen att eventuell kapacitetsbrist utgör en risk för patienternas 

säkerhet eller allvarliga arbetsmiljöproblem. 

När en vårdcentral upphör  

När en vårdcentral upphör ansvarar Region Jönköpings län för att informera 

berörda invånare om rätten att välja en ny vårdcentral. Invånare som inte väljer ny 

vårdcentral inom angiven tid registreras på en vårdcentral nära bostaden. 

6.3 Ansvar och skyldigheter 

Allvarlig händelse och katastrofberedskap 

Leverantören ska följa gällande föreskrifter för katastrofmedicinsk beredskap. 

Vid allvarlig händelse ska leverantören följa Region Jönköpings läns direktiv från 

tjänsteman i beredskap (TIB) och regional sjukvårdsledare. Leverantören ska 

kunna ta emot lindrigt skadade, oskadade och personer i behov av krisstöd.  

Leverantören ska upprätta en plan för allvarlig händelse. Planen ska innehålla 

larmrutiner, telefonnummer till närboende personal som kan öppna vårdcentralen 

på jourtid samt reservrutiner för telefoni- och IT-störningar. Uppgifterna ska 

uppdateras och meddelas Region Jönköpings läns beredskapschef senast 1 

december varje år. 

Leverantören ska ha en utsedd representant för samverkan med psykiatrins 

krisstödssamordnare på lokalt sjukhus och kommunens grupp för psykiskt och 

socialt omhändertagande (POSOM) vid allvarliga händelser och katastrofer. 

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning tillsammans med andra 

vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att en fortsatt verksamhet kan 

bedrivas även i kritiska lägen. 

Personal som behövs för att driva verksamheten ska vara krigsplaceras på sin 

arbetsplats. Beredskapschefen ansvarar för krigsplaceringen i samråd med 

verksamhetschefen. 

Dödsfall utanför sjukhus 

Vid dödsfall i hemmet (undantaget äldreboende och korttidsboende, där särskilda 

regler gäller) vardagar 08:00-17:00 ansvarar vårdcentralen som invånaren valt för 

läkarmedverkan. 
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Vid dödsfall utanför hemmet och sjukhus vardagar 08:00-17:00 ansvarar 

vårdcentralen med geografiskt ansvar för platsen där kroppen påträffats för 

läkarmedverkan. 

Vid dödsfall utanför sjukhus vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördagar, 

söndagar och helgdagar ansvarar primärvårdens läkare i beredskap för 

läkarmedverkan. 

Hjälpmedel och förbrukningsmaterial 

Leverantören ska förskriva hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och 

sjukvårdsmaterial samt näringsprodukter enligt Region Jönköpings läns riktlinjer 

och gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska informera brukare 

och anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter. 

Vid förtroendeförskrivning ansvarar förskrivande part för uppföljning av 

förskrivningen om inget annat avtalats vid överraporteringen. Överrapportering 

och uppföljningsansvar ska kvalitetssäkras. 

Leverantören ska använda hjälpmedelcentralen, upphandlade sortiment och IT-

stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa 

förbruknings- och sjukvårdmaterial från Länsförsörjning. 

Insyn 

Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att Region 

Jönköpings län enligt kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål 

och behov av insyn i hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna 

information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning. 

Intyg 

Leverantören ansvarar för att utfärda vårdintyg, rättsintyg, dödsbevis, utlåtande 

till Försäkringskassan och andra patientrelaterade intyg via Region Jönköpings 

läns IT-stöd. 

Läkemedel 

Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 

med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 

förskrivning och medverka till att Region Jönköpings läns mål för 

läkemedelsförskrivning uppfylls. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 

hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 

gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). 
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Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 

läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 

ordinationsförändringar. 

Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 

systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt Region 

Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 

och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 

sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 

anges på receptet. 

Leverantören ska minst en gång om året analysera, kommentera och rapportera sin 

förskrivning av antibiotika med hjälp av Region Jönköpings läns 

uppföljningsrapporter och eventuellt ytterligare underlag från 

läkemedelskommittén eller Strama. Leverantören ska avsätta tid för samtliga 

läkare samt sjuksköterskor i telefonrådgivningen att delta i ett årligt 

uppföljningsmöte om enhetens förskrivning av antibiotika. 

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer 

mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och 

läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även 

följa Region Jönköpings läns riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom 

läkemedelsområdet”. 

Leverantören ska erbjuda alla patienter över 75 år med kroniska sjukdomar och 

läkemedelsbehandling minst en årlig enkel läkemedelsgenomgång enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:37) och läkemedelskommitténs 

riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel. 

Patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående 

läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem 

ska erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. 

Medicinsk service/diagnostik 

Leverantören kan teckna avtal med Region Jönköpings läns enheter för medicinsk 

service eller annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av 

Swedac eller har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier i egen regi 

ska vara ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. 

Kvalitetssäkrad laboratorieservice i egen regi kommer att följas upp vid revision 

utförd av personal från ackrediterad laboratorieverksamhet. 
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Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 

Region Jönköpings läns specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk 

fysiologi, klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk 

mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och 

transfusionsmedicin. 

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 

information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region 

Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra 

rutiner kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk 

service. 

Medicinteknisk utrustning 

Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret för sin verksamhet 

och ansvarar för att utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav 

på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt gällande lagar och regler. 

Leverantören ansvarar för att verksamheten har den medicintekniska utrustning 

som behövs för uppdraget och att utrustningen uppdateras och kompletteras vid 

förändringar i uppdraget. 

Obligatorisk utrustning är EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, 

dermatoskop med möjlighet till bildöverföring, spirometer, defibrillator, 

bladderscan, blodtrycksmätare för utlåning och alkomätare samt övrig utrustning 

som behövs för uppdraget.  

Patientjournalen 

Leverantören ska upprätta och hantera patientjournalen enligt gällande lagar och 

förordningar. Leverantören ska registrera diagnoser och vårdkontakter i 

patientjournalen enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, terminologi, struktur, 

rutinbeskrivningar, och mallar. 

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 

patientdatalagen (2008:355), Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen 

(1949:105). Privata vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne 

ensam ska bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av 

personuppgifter. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och anvisningar för 

sammanhållen journalföring. Region Jönköpings län tecknar särskilt avtal 

avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, 

med privata vårdgivare. 

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 

vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
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Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt Region Jönköpings läns 

regler. 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer och 

praxis för registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att 

personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att 

ersättningen inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder. 

Patientskadeförsäkring 

Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring. 

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF). 

Patientförsäkringen gäller vi personskada i samband med hälso- och sjukvård och 

att skadan hade varit möjlig att undvika. 

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 

sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse. 

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 

handläggning av anmälda ärenden. 

Sjukskrivning 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjukskrivning och 

använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Smittskydd 

Leverantören ska utan dröjsmål rapportera anmälningspliktiga sjukdomar via 

SmiNet, samt följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen 

(SFS 2004:255) och Region Jönköpings läns riktlinjer för smittskydd. 

Leverantören ska samarbeta med smittskyddsenheten vid utbrott av smittsamma 

sjukdomar på förskolor, skolor och arbetsplatser inom sitt geografiska närområde. 

Vid utbrott av smittsamma sjukdomar ska leverantören ordinera och ta prover, 

undersöka, smittspåra, behandla och remittera patienter. Leverantören med ansvar 

för ett särskilt boende eller anläggningsboende ansvarar för boendets smittskydd, 

provtagning, behandling och remittering. 

Leverantören ansvarar för provtagning och uppföljning eller remittering av 

enskilda personer som valt vårdcentralen i samband med smittspårning av till 

exempel tarmsjukdomar, multiresistenta bakterier, STI-sjukdomar eller stick- och 

skärskador. 
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Remisser 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 

patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), Region 

Jönköpings läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Sjuk- och behandlingsresor 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjuk- och 

behandlingsresor. 

Tolk 

Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 

kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 

dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer. 

Vårdhygien 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 

omsorg (SOSFS 2015:10), Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer och 

instruktioner inklusive rutiner för MRB-screening. Leverantören ska bland annat 

registrera, följa upp och analysera vårdrelaterade infektioner och följsamhet till 

basala hygienrutiner och klädregler samt åtgärda avvikelser. 

Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 

utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen. 

6.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning 

Arbetsgivaransvar 

Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 

som gäller för arbetsmarknaden. 

Bemanning och kompetens 

Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 

kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 

verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 

§). Verksamheten ska ha en bemanning som främjar kontinuiteten i verksamheten. 

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 

läkare uppfyller villkoren i avsnitt 3.3 Verksamhetsförutsättningar. 

Verksamheten behöver en tvärprofessionell bemanning där olika professioner 

kompletterar varandra inom vård, rehabilitering och psykosocialt stöd. 

Vårdcentralen ska ha minst två läkare, med specialistkompetens i allmänmedicin. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 

behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård. 
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Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 

för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt genom 

att bland annat upprätthålla god klinisk utbildning i enlighet med riktlinjer och 

föreskrifter från Socialstyrelsen och avtal med lärosäten. 

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens. 

Forskning och utveckling 

Leverantören ska delta och samverka i utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 

och klinisk forskning som berör verksamheten.  

Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete på vetenskaplig grund och 

klinisk forskning. Leverantören ska informera Region Jönköpings län om 

forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten. 

Leverantören kan få tillgång till Region Jönköpings läns infrastruktur för 

forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och 

bibliotekstjänster. 

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 

organisationer. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för uppdragsforskning 

och klinisk läkemedelsprövning. 

Meddelarfrihet och meddelarskydd 

Personal vid privat drivna vårdcentraler ska omfattas av samma meddelarfrihet 

och meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 

verksamhet. 

Socialförsäkringsavgifter 

Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 

socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter. 

Tystnadsplikt och sekretess 

Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 

som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen 

(2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal. 
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7. Vårdcentralens uppdrag 

7.1 God vård och jämlik hälsa 
I Jönköpings län har vårdcentralen ett stort ansvar för att alla invånare får den 

hälso- och sjukvård de behöver, när de behöver den och på det sätt som de 

behöver den. 

Vårdcentralens uppdrag utgår från definitionen av god vård och Region 

Jönköpings läns vision och övergripande mål för hälso- och sjukvården. 

Vårdcentralen ska: 

 ge hälso- och sjukvård vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, 

behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och klinisk uppföljning 

utifrån invånarnas behov och Region Jönköpings läns riktlinjer och 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta 

 stärka invånarnas förmåga att själva kunna påverka och främja sin hälsa 

genom att identifiera behov, lära känna och aktivt hålla kontakt med 

invånarna 

 bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos alla 

som vänder sig till vårdcentralen 

 erbjuda patientkontrakt och fast vård- och läkarkontakt 

 samordna invånarnas vårdbehov och samverka för en väl sammanhållen 

vårdkedja  

 organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- 

och sjukvård särskilt tillgodoses 

 utveckla effektiva arbetssätt tillsammans med andra delar av hälso- och 

sjukvården, kommuner och andra samhällsaktörer 

Uppdraget kräver samverkan i multiprofessionella team. 

Vårdcentralen ska ha bemanning, kompetens, lokaler, medicinteknisk utrustning 

och tillgänglighet som krävs för hela uppdraget eller teckna överenskommelser 

och avtal med andra aktörer för delar av uppdraget. 

7.2 Geografiskt närområde 

Region Jönköpings län fördelar ansvar för geografiska närområden till 

vårdcentralerna. Fördelningen av närområden bygger på kommunernas system 

med nyckelkodsområde. 

Leverantören ansvarar för att medverka inom ett antal samhällsviktiga funktioner i 

sitt geografiska närområde enligt respektive avsnitt i ”Primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län”. Leverantören ska bistå polis och andra myndigheter enligt 

Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 
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Inför en ny avtalsperiod, när nya vårdcentraler etableras eller när en vårdcentral 

upphör reviderar Region Jönköpings län ansvaret för geografiska närområden 

utifrån den nya situationen. Revisionen påverkar inte invånarnas val. 

7.3 Tillgänglighet 

E-tjänster 

Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-

tjänster enligt Region Jönköpings läns riktlinjer: 

 Digitala blanketter/formulär inför och efter besök 

 Digitala vårdmöten 

 Förnyelse av recept och hjälpmedel 

 Intyg 

 Journalen via nätet 

 KBT-behandling via Internet mot stress, ångest, depression, oro och sömn 

 Kontaktsida på 1177 Vårdguiden 

 Rådgivning  

 Stöd och behandling via Internet 

 Webbtidbok 

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt Region Jönköpings läns beslut. 

Telefon 

Invånaren ska kunna kontakta vårdcentralen via telefon enligt vårdgarantin, 

Region Jönköpings läns riktlinjer och krav på öppettider. Den som ringer 08:00-

17:00 ska kunna välja att bli uppringd samma dag. Efter klockan 17:00 ska den 

som ringer kunna välja att bli uppringd av vårdcentralen nästkommande vardag 

eller bli kopplad till 1177 Sjukvårdsrådgivningen. 

Öppettider 

Vårdcentralen ska vara öppen vardagar mellan 08:00-17:00 (minst 36 av 45 

timmar per vecka) året om med undantag för nationella helgdagar. Vårdcentralen 

ska vara öppen för fysiska besök, tidbokning, rådgivning, bedömning och 

prioritering av vårdbehov. Under öppettiden bedriver vårdcentralen egen närakut. 

Om vårdcentralen är stängd mellan 08:00-17:00, ska invånarna tydligt informeras 

och hänvisas till närliggande vårdcentral eller filial i länet som vårdcentralen 

samarbetar med. Samarbetsparten ska ha kapacitet att uppfylla vårdcentralens 

uppdrag inklusive ansvaret för det geografiska närområdet. 

 

Region Jönköpings län uppmuntrar leverantörer att utöka sina öppettider som 

service till invånarna. Under avtalsperioden kan det bli aktuellt med krav på 

utökade öppettider. 
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Filial 

För att tillgodose invånarnas behov av nära vård kan leverantören ansöka om att 

bedriva en filial. Med filial menas en underavdelning till leverantörens 

huvudmottagning (vårdcentral) som bedriver verksamhet i annan lokal än där 

huvudmottagningen finns.  

En filial ska drivas av samma organisation eller företag som driver 

huvudmottagningen. Filialen är alltid knuten till huvudmottagningen, och 

verksamhetschefen för huvudmottagningen är verksamhetschef också för filialen.  

Verksamhetschefen ansvarar för att filialen har den utrustning och bemannas med 

den kompetens som behövs för uppdraget. Kravet på fysisk tillgänglighet är 

densamma som för huvudmottagningen. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om filialens utbud. 

Det är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig 

i akuta situationer. 

Om filialen inte har öppet eller erbjuder vård i samma omfattning som kravet för 

en vårdcentral ska leverantören erbjuda detta via huvudmottagningen. 

Invånare kan välja att lista sig på en filial, och tas med i Region Jönköpings läns 

förteckning över valbara enheter. 

Verksamheten får starta när Region Jönköpings län verifierat och godkänt filialen. 

Vård vid en filial rapporteras och ska kunna följas upp på samma sätt som vård på 

huvudmottagningen. 

Om en leverantör vill ombilda en vårdcentral till filial kan Region Jönköpings län 

besluta att driften av vårdcentralen först ska erbjudas en annan leverantör utifrån 

vad som bedöms långsiktigt bäst för invånarna.  

Beslut om eventuell nedläggning av en filial fattas i samråd med Region 

Jönköpings län. 

7.4 Närakut 

 

Vårdcentralens närakut 

Vårdcentralen är närakut vardagar 08:00-17:00. Invånare som kontaktar 

vårdcentralen och bedöms vara i behov av akut vård och behandling på 

primärvårdsnivå ska omhändertas på vårdcentralen samma dag. Endast patienter 

som söker vård efter 17:00 får hänvisas till gemensam närakut. 

 

Vårdcentralen ska under hela öppettiden kunna erbjuda fysiska besök om det 

medicinska tillståndet så kräver. 
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Gemensam närakut 

Leverantörerna ansvarar tillsammans för tre gemensamma närakutmottagningarna 

vardagar 17:00-22:00, lördag, söndag och helgdag 10:00-22:00: 

 Eksjö (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda) 

 Jönköping (Habo, Jönköping, Mullsjö) 

 Värnamo (Gislaved, Gnosjö Vaggeryd, Värnamo) 

 

Vårdcentralerna i respektive område bemannar den gemensamma mottagningen i 

proportion till hur många av vårdcentralens invånare som besökt mottagningen. 

Ansvarig vårdcentral bemannar mottagningen med de kompetenser som behövs. 

Respektive vårdcentral har verksamhetschefsansvar och det medicinska 

ledningsansvaret för sina arbetspass. 

Region Jönköpings läns samordnare för de tre gemensamma 

närakutmottagningarna ansvarar bl.a. för gemensamma arbetssätt och rutiner, 

schema, beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt dialog med 

vårdcentralernas verksamhetschefer och andra samarbetspartner. 

7.5 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och 

behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser 

ska anpassas efter individens förutsättningar och behov. 

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska vara väl underbyggt 

och ha tydliga mål. Insatserna ska bygga på evidensbaserad forskning i de fall 

sådan finns. 

Region Jönköpings län uppmuntrar innovation och insatser där flera aktörer 

samverkar för att stödja invånarnas hälsa. Leverantören ska bidra i det 

hälsofrämjande arbetet genom samverkan med kommunen och andra aktörer, med 

utgångspunkt från befolknings- och patientgrupper med störst behov. 

Levnadsvanor 

Leverantören ska uppmärksamma invånarnas tobaksbruk, riskkonsumtion av 

alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor enligt Region Jönköpings 

läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Vårdcentralen ska ha personal som 

genomgått Region Jönköpings läns utbildning för kvalificerad kostrådgivning. 

Leverantören bör prioritera hälsofrämjande åtgärder för att stödja riskgrupper att 

förändra ohälsosamma levnadsvanor. Detta inkluderar vuxna med särskild risk 

(exempelvis somatisk och psykisk sjukdom eller social sårbarhet), vuxna som ska 

opereras, barn och ungdomar samt gravida. 

Levnadsvanor, biologiska riskmarkörer och åtgärder ska dokumenteras enligt 

Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  
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Hälsosamtal 

Leverantören ska erbjuda alla invånare ett hälsosamtal genom en personlig 

inbjudan det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år enligt Region Jönköpings läns 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Vårdprevention 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för prevention av 

fallskador, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. 

7.6 Vårdsamordning 

Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare 

med kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt 

ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de invånare som valt vårdcentralen som 

behöver samordning. 

Vårdcentralens vårdsamordnare 

Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare. 

Vårdsamordnarnas ska i sitt uppdrag: 

 vara anträffbar för patienter med behov av samordning, närstående och 

vårdpersonal på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00  

 vara patientens fasta vårdkontakt  

 stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes 

vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens 

behov 

 samordna vårdplaneringsprocessen när patienten har behov av samordnad 

individuell planering och samordnad individuell plan (SIP), både vid in- 

och utskrivning från sjukhus och vid andra tillfällen eller sammanhang. 

Samt vid dessa tillfällen dokumentera patientens samordnade individuell 

plan (SIP) i Cosmic 

 aktivt vara del i bedömning av invånarnas behov av hemsjukvård i samråd 

med patientens fasta läkarkontakt, initiera registrering i hemsjukvård i 

samråd med kommunal hemsjukvård. Samt ha kännedom och kunskap om 

vilka invånare som är inskrivna i hemsjukvård 

 samordna läkarbesök i hemmet i samverkan med kommunal hälso- och 

sjukvård 

 arbeta utifrån konceptet Patientkontrakt 

 utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning 

 medverka i nätverksträffar för vårdsamordnare 

Övergripande vårdsamordnare 

Region Jönköpings län tecknar avtal med och ersätter leverantörer med ett 

övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare. 
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Leverantörens övergripande vårdsamordnare ska: 

 stödja, samordna och informera vårdcentralernas vårdsamordnare 

 aktivt delta i utvecklingen av vården av de mest sjuka i samverkan med 

primärvården, den specialiserade vården och kommunerna 

 ta tillvara och uppmuntra medverkan och dialog med patient- och 

anhörigföreningar 

7.7 Läkarmedverkan i hemmet 

Leverantören ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök i 

hemmet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 

invånaren onödig sjukhusvistelse vardagar 08:00-17:00. Kvällar, helger och nätter 

ansvarar läkare i beredskap för läkarinsatser i hemmet (se 7.8 Läkare i beredskap).  

Invånare ska efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, kunna 

erhålla akuta läkarbesök inom 4 timmar i hemmet dygnet runt.  

Ordinärt boende  

Leverantören ska avsätta tid för läkarbesök i hemmet enligt ovan.  

Ordinärt boende med hemsjukvård 

Leverantören ska dagligen bemanna och avsätta tid för konsultation och 

läkarbesök i hemmet både när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas 

förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistels. Patienter som valt vårdenheten 

ska erhålla minst ett årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt vid behov.  

Läkarbesök i hemmet ska ske i samverkan med vårdsamordnare och 

patientansvarig sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Ansvar och omfattning 

definieras i ”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda 

boendeformer i Jönköpings län” och regleras i lokala avtal mellan leverantören 

och kommunen. 

Läkare ingår i kommunens hemsjukvårdsteam och ska tillsammans med 

vårdcentralens vårdsamordnare ha kännedom och kunskap om vilka invånare som 

är registrerade i hemsjukvården. Läkare och vårdsamordnare ska bedöma 

invånarnas behov av hemsjukvård och initiera registrering i hemsjukvård i samråd 

med kommunal hemsjukvård. Leverantörens läkare ingår i kommunens 

hemsjukvårdsteam.  

Korttidsboenden och särskilda boendeformer 

Kommunen tecknar avtal med om läkarmedverkan i korttidsboenden och särskilda 

boendeformer med valfria vårdcentraler. Ansvaret definieras i ”Avtal om 

läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län”. 

Leverantören har rätt att tacka nej till avtal med kommunen för boenden utanför 

vårdcentralens geografiska närområde. 
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Leverantörer med avtal ska ha planerad läkarmottagning en gång i veckan på 

särskilda boenden för äldre, om inget annat är överenskommet. Dessa patienter 

ska erhålla minst ett årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt vid behov. 

Leverantören ska ha planerad läkarmedverkan på boenden för personer med 

funktionsnedsättning när det är befogat. Dessa patienten ska erbjudas minst ett 

årligt läkarbesök samt vid behov.   

Leverantörer ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök på 

boendet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 

invånaren onödig sjukhusvistels.  

Läkare ska ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd.  

Leverantörer med avtal ansvarar för alla patienter under deras vistelse på 

korttidsboendet oavsett vilken vårdcentral patienten valt. Patientens vårdkedja 

säkerställs i samverkan mellan vårdcentralen med ansvar för korttidsboendet och 

vårdcentralen som patienten valt. 

Kommunen ansvarar för utbildning och kompetensutveckling för sin personal. 

Leverantörer med avtal ska medverka i utbildningen när det behövs 

läkarkompetens. 

7.8 Läkare i beredskap  

Utöver bemanningen av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 

ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 

helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 

invånare som valt vårdcentralen inom respektive område. 

Läkare i beredskap ska göra besök i hemmet när invånarens tillstånd kräver det.  

Invånare ska efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, kunna 

erhålla akuta läkarbesök inom 4 timmar i hemmet dygnet runt.  

Läkare i beredskap ska göra akuta vårdintygsbedömningar och utfärda dödsbevis. 

7.9 Läkarmedverkan i palliativ vård 

Leverantören ska ha god kännedom och kunskap om vilka patienter som är 

registrerade i palliativ vård. Leverantören ansvarar för läkarmedverkan i palliativ 

vård enligt Region Jönköpings läns processbeskrivning för palliativ vård. 

Leverantören ansvarar för den allmänna palliativa vården i samverkan med 

kommunens hälso- och sjukvård, inklusive efterlevnadsamtal och registrering i 

Svenska palliativregistret. Patienter i palliativ vård med komplexa symtom eller 

patienter vars livssituation medför särskilda behov kan remitteras enligt Region 

Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 
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7.10 Läkarmedverkan i barnhälsovården  

Leverantören kan teckna avtal med barnhälsovården om läkarmedverkan enligt 

det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Uppdraget kan komma att förändras 

under avtalsperioden. 

7.11 Psykisk hälsa  

Leverantören ska arbeta med att tidigt upptäcka, behandla och följa upp psykisk 

ohälsa enligt Region Jönköpings läns allmänna kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska ha ett psykosocialt team. Lämpliga kompetenser i teamet är 

kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. 

Leverantören ska erbjuda insatser enligt ”Huvudriktlinjer för samverkan mellan 

primärvård och psykiatri”, ”Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och 

primärvård för vuxna” och ”Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings 

län och regionen i Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning”. 

Leverantören ska medverka till att en samordnad individuell plan (SIP) upprättas 

för invånare med behov av insatser från flera huvudmän. 

Leverantören ska tillsammans med den specialiserade vården och kommunen 

bidra till förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom. 

7.12 Rehabilitering 

Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser i form av bedömning, utredning, 

behandling, träning och uppföljning enligt Socialstyrelsens riktlinjer, 

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, andra nationella och regionala 

riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Rehabiliteringsinsatserna ska bidra till att invånare med sjukdom eller skada 

uppnår och behåller bästa möjliga funktion, aktivitet och förmåga. 

Rehabiliteringen ska ge förutsättningar för delaktighet i samhällslivet oavsett 

invånarens ålder och om sjukdomen eller skadan är permanent eller tillfällig, 

somatisk eller psykisk. 

Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att 

skada och sjukdom utvecklas och genomföra insatser för att invånare med 

funktions- och aktivitetsnedsättning inte ytterligare försämras. 

Vårdcentralen ska erbjuda fysisk tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut och 

samverka med andra aktörer för en sammanhållen rehabilitering. 

Vårdcentralen ska ha namngiven rehabiliteringskoordinator för att underlätta för 

patienter att behålla arbetsförmågan och stödja återgång i arbete. 

Rehabiliteringskoordinator ansvarar för individuellt stöd till patienten, intern 
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samordning och extern samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 

för sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov. En stor del av uppdraget riktar 

sig till patienter som är sjukskrivna på grund av lättare och medelsvår psykisk 

ohälsa eller långvarig smärta. 

Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut och 

fysioterapeut i samverkan med kommunal hälso- och sjukvård enligt ”Avtal 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse 

av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende”. 

7.13 Habilitering 

Leverantören ansvarar för att invånare som valt vårdcentralen, som har en 

medfödd eller tidigt förvärvad skada, får habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå 

enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  

Leverantören ska samverka med habiliteringscentrum i de fall invånaren har 

kompletterande insatser från habiliteringscentrum. 

7.14 Riskbruk, missbruk och beroende 

Leverantören ska följa nationella riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna 

kliniska kunskapsstöd Fakta för riskbruk, missbruk och beroende. 

Leverantören ska samverka med kommunen och specialistvården enligt 

”Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med 

riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Region Jönköpings 

län” och lokala överenskommelser. 

7.15 Vaccinationer 

Leverantören ansvarar för vaccinationer enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Vaccinationer ska dokumenteras enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

7.16 Medicinsk fotvård 

Leverantören ska erbjuda medicinsk fotvård enligt Region Jönköpings läns 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

7.17 Hälsoundersökning och vård av flyktingar och migranter 

Leverantören ska inom sitt geografiska närområde erbjuda hälsoundersökning till 

flyktingar och migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd enligt 

Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd för flyktingar och 

migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd med behov av akut, 

omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå. 
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7.18 Utbildning 

Leverantören ska tillhandahålla: 

 praktikplatser (LIA, APL) för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och 

grundskola  

 utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 

från universitet och högskolor  

 utbildningstjänstgöring för AT- och ST-läkare 

 praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) 

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns studierektororganisation 

och samordningsansvariga för utbildning under ledning av Futurum. 

Studenter och elever  

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns avtal med universitet, högskolor, 

gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare om att ta 

emot och handleda elever och studenter i lärande i arbetslivet (LIA), 

arbetsplatsbaserat lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning(VFU) samt 

fältstudiedagar. Med APL, LIA och VFU menas såväl sammanhängande perioder 

av deltagande i vårdcentralens arbete, liksom kortare moment i syfte att nå 

lärandemål. 

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal 

och kursplaner. Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer 

målbeskrivningar för respektive utbildning och överenskomna krav på 

handledarkompetens. 

Allmäntjänstgöring (AT) för läkare  

Region Jönköpings läns organisation för AT (Futurum) samordnar AT-

tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för AT-läkares 

tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

AT-läkarna är anställda av Region Jönköpings län under hela tjänstgöringen inom 

allmänmedicin. Eventuell jour betalas av den organisation där AT-läkaren 

tjänstgör. 

Specialisttjänstgöring (ST) för läkare 

Region Jönköpings län kan efter en ansökan uppdra till leverantör att ansvara för 

hela eller delar av ST-tjänstgöringen i maximalt fem år för enskild ST-läkare 

enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. I särskilda fall kan Region Jönköpings 

län godkänna en längre period. ST-tjänstgöringen skall följa ST-konceptet i 

Region Jönköpings län. 

Enligt regionens riktlinjer ansvara studierektorerna, som leds av Futurum, bland 

annat för att ge utlåtanden om vårdenheten som utbildningsplats inför anställning 
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av ST-läkare, planering och samordning av ST tjänstgöring samt uppföljning och 

kvalitetssäkring av utbildningsplatser. 

Enligt regionens riktlinjer ska leverantören bland annat för uppdraget ha minst två 

verksamma specialister inom allmänmedicin. En av dessa ska vara utsedd 

huvudansvarig handledare och ha genomgått Region Jönköpings läns 

handledarutbildning. För att vara handledare krävs specialist i allmänmedicin och 

minst fem års klinisk tjänstgöring efter läkarlegitimation.  

Leverantören ska ha tillräcklig medicinskteknisk utrustning för uppdraget enligt 

avsnitt 3.3 samt ögonmikroskop/spaltlampa och öronmikroskop. 

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska 

vara tillsvidare.  

Region Jönköpings län ger även möjlighet till forsknings-ST inom primärvården. 

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU- eller EES-

land  

Region Jönköpings län tecknar avtal med leverantörer om fortbildning av läkare 

med läkarexamen, från EU eller EES-land, som fått automatisk 

specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband med ansökan om 

svensk legitimation. Fortbildningen får pågå i 2 år. I särskilda fall kan Region 

Jönköpings län godkänna en längre period. 

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) 

Region Jönköpings läns studierektororganisation samordnar Region Jönköpings 

läns PTP-program. Tjänstgöringen sker enligt gällande lag och Socialstyrelsens 

föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34 M). 

Region Jönköpings län kan uppdra till leverantörer att ansvara för hela eller delar 

av utbildningen. Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för PTP-

psykologer. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor  

Region Jönköpings län kan efter ansökan från leverantören bevilja ersättning för 

sjuksköterskor som ansökt och antagits till utbildningstjänst som 

specialistsjuksköterska med inriktning till distriktssköterska alternativt psykiatrisk 

vård.  

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för aktuell sjuksköterska. 

Anställningen ska vara tillsvidare.  
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Klinisk undervisningsmottagning (KUM) 

Region Jönköpings län kan uppdra till leverantörer att driva klinisk 

undervisningsmottagning i Jönköpings län från och med hösten 2020. 

7.19 Systematiskt förbättringsarbete 

Leverantören ska systematiskt förbättra sin verksamhet utifrån invånarnas behov. 

Förbättringsarbetet bör i första hand fokusera på medicinsk kvalitet, utveckling av 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt samt följsamhet till 

nationella och lokala riktlinjer. 

För att snabbt sprida kunskap och bidra till hälso- och sjukvårdens gemensamma 

lärande ska leverantören årligen redovisa ett förbättringsarbete vid Region 

Jönköpings läns kvalitetskonferens Utvecklingskraft. 

Ersättningsområden 

 Vårdcentralens egna systematiska förbättringsarbete  

 Deltagande i regionala systematiska förbättringsarbeten, exempelvis 

Tillsammans-projekt, Fakta, Medicinska programgrupper, Regionala 

medicinska programområden 

 Vårdcentral som deltar som pilotverksamhet i utvecklingsprojekt  

8. Informationshantering 

8.1 Inledning 
Leverantören ska följa tillämpliga delar av Region Jönköpings läns policy och 

riktlinjer för IT. Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och 

hälso- och sjukvårdens adressregister (HSA). 

8.2 Informationssäkerhet 

Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 

patientens rätt till integritet. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för 

informationssäkerhet. 

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 

personliga ansvaret att följa riktlinjerna. 

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 

Region Jönköpings läns riktlinjer. 
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8.3 Personuppgifter 
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning. 

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 

inom leverantörens organisation. 

8.4 Verksamhetsdata 

Leverantören ska registrera vårdkontakter enligt Region Jönköpings läns riktlinjer 

i de system som Region Jönköpings län anvisar. Leverantören ska vid angiven 

tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data för uppföljning och fakturaunderlag 

enligt specifikationer. Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region 

Jönköpings läns riktlinjer för registrering av diagnos- och åtgärdskoder. 

Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 

som bedrivs av regionanställd eller forskare som Region Jönköpings län 

samarbetar med. 

I kommunikation med Region Jönköpings län eller andra vårdgivare ska 

leverantören använda definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av 

Region Jönköpings län. 

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 

hantering av information vid verksamhetsövergång. 

Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 

verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott. 

Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 

för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd”.  

8.5 IT-system och infrastruktur 

Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 

av Region Jönköpings läns IT-organisation. Datorer och skrivare tillhandahålls av 

Region Jönköpings län. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan 

utrustning anslutas efter samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt 

kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på 

verksamhetens utrustning. 

Region Jönköpings län levererar kommunikationslösning mot Region Jönköpings 

läns nätverk inklusive nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna 

fastighetsnätet för data och telefoni, inklusive förbindelsen mellan 

avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska följa Region 

Jönköpings läns standard för kabelsystem.  
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Region Jönköpings län kan komma att leverera annan IT uppkoppling till 

utlagdmottagning än för leverantörens huvudmottagning. Region Jönköpings län 

tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till leverantörens 

underleverantörer. 

 

Leverantören ska använda sig av Region Jönköpings läns 

behörighetskontrollsystem och utse lokal ansvarig kortadministratör för 

elektronisk tjänstelegitimation. Leverantören ansvarar för att användarna inte har 

tillgång till fler programvaror och system i Region Jönköpings läns nätverk än 

nödvändigt. 

Leverantören ska ansluta sig till Region Jönköpings läns säkerhetslösningar för 

tillgång till IT-tjänster. 

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning. 

Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt Region Jönköpings läns 

riktlinjer. Region Jönköpings län tillhandahåller system och utbildning av 

superanvändare i förhållande till verksamhetens storlek. 

Region Jönköpings län ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören 

ansvarar för dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-

kompatibla filformat användas. 

Leverantören ges åtkomst till Region Jönköpings läns tjänst för 

befolkningsregister. Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för 

användning inklusive reglerna för personer som har sekretessmärkning i 

befolkningsregistret. 

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 

inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 

Region Jönköpings län lämnar ingen support för dessa. 

System och program som används för andra ändamål än Region Jönköpings läns 

uppdrag till leverantören ska inte användas i den av Region Jönköpings län 

tillhandahållna IT-miljön. 

Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av Region 

Jönköpings läns befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till 

leverantören upprättas ett nytt avtal. 

Region Jönköpings län tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, 

skrivare eller liknande till leverantörens underleverantörer. 

Region Jönköpings län avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur 

och stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna. 
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8.6 Support och IT-konsulttjänster 

Leverantören har rätt att använda Region Jönköpings läns supportorganisation i 

frågor om Region Jönköpings läns IT-infrastruktur och fastställda IT-system. 

Servicenivåer för respektive IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att 

olika system har olika inställelsetider gällande support. 

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som Region 

Jönköpings län tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra 

felanmälningar på utrustning och program till Region Jönköpings läns kundcenter 

på IT-centrum. Region Jönköpings län har rätt att ha planerade avbrott för 

systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll. 

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från Region 

Jönköpings län inom systemområden som är relevanta för Region Jönköpings läns 

uppdrag till leverantören. 

 

9. Rapportering och uppföljning 

9.1 Avtalsuppföljning 
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för 

godkännande av leverantör och andra avtalsvillkor. 

9.2 Uppdragsuppföljning 

Alla verksamheter som finansieras av Region Jönköpings län ska kännetecknas av 

kund- och processorientering: 

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 

för patienten 

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 

gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt, 

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning 

Region Jönköpings läns uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som 

Region Jönköpings län vill förmedla till invånarna utifrån svensk lag. God vård 

innebär att hälso- och sjukvården ska: 

• vara säker 

• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

• vara patientfokuserad 

• vara effektiv 

• vara jämlik 

• ges i rimlig tid 
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Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 

leverantörernas verksamhet. 

Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från 

vårdens IT-stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i 

samband med regionfullmäktiges beslut om budget.  

Vårdcentralernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånare 

insyn i verksamheten och underlag för att välja vårdcentral. 

Patientenkäter 

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings län om patientenkäter och i 

förekommande fall delta i den nationella patientenkäten. Region Jönköpings län 

har rätt att ta del av allt grundmaterial från gemensamma patientenkäter. 

Rapportering 

Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 

avsnitt 3 ”Villkor för godkännande”. 

Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister. 

Leverantören ska på begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för 

uppdraget som inte fångas av vårdens IT-stöd. 

Region Jönköpings län har rätt att följa upp volymer och kostnader för 

leverantörens läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service. 

Kvalitetsregister 

Leverantören rapporterar till: 

 Nationella diabetesregistret (NDR) 

 Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg (Senior Alert) 

 Svenska Demensregistret (SveDem) 

 Svenska Palliativregistret 

 PrimärvårdsKvalitet 

Leverantören ska successivt börja rapportera till: 

 Nationellt hjärtsviktsregister (RiksSvikt) 

 Nationellt kvalitetsregister för diagnos, behandling och uppföljning av 

svårläkta ben-, fot- och trycksår (RiksSår) 

 Nationellt kvalitetsregister för kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

(RiksKOL) 

 Nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård (Riks-Stroke) 

 Nationellt kvalitetsregister för bättre omhändertagande av patienter med 

Artros (BOA) 
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9.3 Dialog  
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter. 

Region Jönköpings län kallar leverantören en gång om året för genomgång av 

verksamheten. Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin 

verksamhet inklusive medicinska resultat. 

Förutom den årliga genomgången kan Region Jönköpings län kalla till 

uppföljningsdialoger inom specifika områden, exempelvis 

läkemedelsförskrivning. 

9.4 Fördjupad uppföljning 

Region Jönköpings län har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda 

leverantörer eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland 

annat genom verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och 

produktivitetsanalyser. 

9.5 Revision 

Region Jönköpings län har rätt att självt eller genom ombud revidera 

leverantörens verksamhet, exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och 

juridiska förhållanden. Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer 

som leverantören anlitar för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan 

kostnad för Region Jönköpings län biträda vid revision bland annat genom att – 

men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till förfogande. 

9.6 Redovisning 

Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via Region 

Jönköpings läns IT-stöd för analys- och rapportuttag. 

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i Region Jönköpings läns 

månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att 

länets invånare ska kunna jämföra olika leverantörer. 
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10. Ersättningsvillkor 

10.1 Budgetram 
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån 

behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 

faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 

samt rationaliseringsbehov. 

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 

Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting. 

Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 

kostnadsutveckling. Om läkemedelskostnaderna under året totalt visar sig över- 

eller underskrida fem miljoner kronors skillnad jämfört med den totala 

läkemedelsbudgeten kan nivåerna för läkemedelsersättningen retroaktivt komma 

att justeras under pågående år. Förändringar i kostnadsansvar mellan Region 

Jönköpings läns olika verksamheter påverkar budgetramen enligt principen att ett 

utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad ersättning och vice versa. Ändrade 

kostnader som faller inom ramen för befolkningens förändrade konsumtion, eller 

härrör från ändrade arbetssätt hos leverantörerna, medför inte någon förändring i 

ersättningsramen. Ökat demografibehov täcks inte av utökad budget utan ska i 

första hand mötas med effektiviserad verksamhet genom förändrade arbetssätt. 

Region Jönköpings läns inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med 

övriga län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per 

invånare.  

Centrala överskott som beror på oväntade utfall kan komma att betalas ut 

retroaktivt fördelat enligt ACG och CNI under året. 

10.2 Ersättningsmodell 

Region Jönköpings läns ersättningsmodell för vårdval primärvård utgår från att 

pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och 

kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka 

grunder ersättning ges. 

Ersättningsmodellen förutsätter att Region Jönköpings län och leverantörerna tar 

gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna 

ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling. Den totala ersättningen 

är högre än den budgetram som regionfullmäktige beslutat i Region Jönköpings 

läns budget med flerårsplan. Detta beror på att ersättningsmodellen även 

innehåller andra finansieringskällor. 

Vissa specifika ersättningar kan användas under ett eller ett par år för att stimulera 

införandet av nya arbetssätt. Därefter kan arbetssättet anses infört och 
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vårdenheterna ersätts fortsättningsvis enligt vårdtyngd och socioekonomiska 

faktorer. 

Specifika ersättningar som tas bort eller tillkommer vid årsskiften och regleras 

med 1 månads eftersläp hanteras genom att kapiteringen ökar eller minskar 

beroende på den specifika ersättningens uppbyggnad. På så sätt minimeras 

effekten av 1 månads eftersläp över årsskiften. 

10.3 Ersättning 2019 
 

 

  

Ersättning Totalbelopp 
tkr 

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups) 1 130 234 

Läkemedel 376 000 

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index) 199 453 

Vårdplaneringsmöten & vårdsamordning 23 800 

Läkarmedverkan i hemmet 12 000 

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda 
boendeformer 

16 461 

Rehabkoordinering och PR-team 8 500 

Tolk 6 500 

Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa 4 022 

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten 20 156 

Systematiskt förbättringsarbete 7 225 

Hälsosamtal 6 100 

ST-läkare 65 892 

PTP-psykolog 4 000 

Specialistutbildning sjuksköterska 1 000 

KBT-utbildning 1 000 

Utökade öppettider 6 240 

Läkarmedverkan i barnhälsovården 2 500 

Glesbygd 1 400 

Särskilt kostnadskrävande patienter 600 

SUMMA 1 893 084 
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10.4 Patientrelaterad ersättning 

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups)  

ACG är en metod för att kategorisera patienters sjukdomar genom att gruppera 

diagnoser i öppen vård. ACG-grupperna representerar hälsotillstånd och är 

definierade utifrån sjukdomsbörda, ålder och kön. ACG-grupperna tilldelas olika 

vikter beroende på resursåtgång. 

Leverantören får ersättning för de invånare som valt vårdcentralen. Ersättningen 

grundas på invånarnas registrerade diagnoser de senaste 18 månaderna. 

År 2019 är ersättningen för 1,0 relativ ACG-poäng 3 129 kronor.  

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index)  

CNI är en metod att kategorisera vårdtyngd utifrån socioekonomiska faktorer. 

Leverantören får ersättning för sin genomsnittliga CNI-poäng per invånare som 

valt vårdcentralen. Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar CNI på 

vårdcentralsnivå varje månad. 

År 2019 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 244 kronor. 

Variabler CNI-poäng 

Ensamboende äldre än 65 år 6,15 

Utlandsfödd  5,72 

Arbetslös 5,13 

Ensamstående förälder 4,19 

Flyttningar senaste året 4,19 

Lågutbildad 3,97 

Barn yngre än fem år 3,23 

Läkemedel 

Leverantören betalar förmånskostnaden för basläkemedel för invånare 

folkbokförda i Jönköpings län som valt vårdcentralen (oavsett förskrivare). 

Läkemedelskommittén reviderar listan med basläkemedel årligen. Nyregistrerade 

läkemedel kan tillföras listan under året. 

Förmånskostnaden för receptförskrivna läkemedel (basläkemedel) belastar 

vårdcentralen med följande undantag: 

 Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika. 

 Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att Region 

Jönköpings läns årskostnad för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5 
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miljoner kronor och primärvårdens förskrivning vara mindre än 30 

procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda. 

 Kostnader för läkemedel (med undantag för syrgas) i akutförråd på 

särskilda boendeformer inom kommunal hälso- och sjukvård. 

NOAK-läkemedel (Dabigatranetexilat, Rivaroxaban, Apixaban och Edoxaban) 

belastar under 2019 vårdcentralen med halva förmånskostnaden. 

15 procent av läkemedelsersättningen fördelas enligt CNI och 85 procent enligt 

ålder. 

År 2019 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 65 kronor. 

Ersättning för läkemedel fördelat på ålder: 

Ålder Ersättningsvikt Ersättning per person, 
kr 

0-41 0,22 242 

42-53 0,53 584 

54-63 1 1 102 

64-70 1,52 1 675 

71-76 1,97 2 171 

77- 2,59 2 854 

 

Patientavgifter  

Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Region 

Jönköpings län.  Följsamheten till denna är grundläggande för att Region 

Jönköpings läns patienter ska behandlas lika. Patientavgifter som vårdcentralerna 

ska ta in för sjukvård avräknas mot den ersättning som betalas ut.  

Vårdcentralen ersätts inte för uteblivna patientintäkter till följd av att patienten 

låter bli att betala avgift enligt Region Jönköpings läns avgiftsregler. Leverantören 

får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den som en 

patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till. 

Tolk 

Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 

Vård av patienter som inte valt vårdcentralen  

Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 

annan vårdcentral enligt avsnitt 10.7. 

Vård av patienter från andra landsting 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 

vårdcentral i Region Jönköpings län, men som är folkbokförda i annat landsting, 

på samma sätt som patienter folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för 

läkemedelsersättningar. 
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Vård av övriga patienter folkbokförda i andra landsting ersätts per besök: 

• För fysiska besök ersätts leverantören enligt avsnitt 10.7 

• För digitala besök får leverantören 98 procent av beloppet enligt avtal 

mellan Region Jönköpings län och patientens hemlandsting. 

Leverantören får patientavgiften som del av ersättningen vid digitala besök. 

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar 

Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 

Privata leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till Region Jönköpings län. 

Kopia på giltigt EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta 

betalas inte någon ersättning ut. 

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 

EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård. 

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.  

Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.  

Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas 

ingen ersättning ut.  

Kvotflyktingar och anknytningsflyktingar har i vissa fall rätt till en kostnadsfri 

hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige. 

Leverantören skickar underlag för ersättning till Region Jönköpings län. 

Hälsosamtal  

Region Jönköpings län ersätter leverantören för hälsosamtal som genomförs med 

hjälp av hälsokurvan enligt avsnitt 7.6 med 900 kronor. 

Läkarmedverkan i hemmet 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för läkarmedverkan i hemmet enligt 

avsnitt 7.14. Fysiska besök av läkare ersätts med 3 000 kronor. 

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda boendeformer  

Leverantörer med avtal om läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda 

boendeformer får ersättning enligt en tidsberäknad schablon per boendeplats. 

Ersättningen för permanentboendeplats är 3 000 kronor och för korttidsplats 

15 000 kronor per år. 
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Vårdsamordning 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för vårdsamordnarens samordning 

och deltagande i SIP enligt avsnitt 7.7. Ersättningen är 4 000 kronor per patient 

och tillfälle. Region Jönköpings län ersätter även leverantören för vårdsamordning 

med 200 kronor per invånare för listade patienter äldre än 74 år.  

Rehabkoordinering 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för rehabkoordinering i 

sjukskrivnings – och rehabiliteringsprocessen enligt avsnitt 7.12. Ersättning utgår 

för rehabkoordinering, tidiga insatser av rehabkoordinator samt att 70 % av 

sjukskrivningar >28 dagar har en dokumenterad sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsplan enligt Region Jönköpings läns riktlinjer.  

Ersättning utgår även för primärvårdens rehabiliteringsutredning i team (PR-team) 

med 10 000 kr per utredning enligt Region Jönköpings riktlinjer för PR-team. 

Ersättning betalas ut kvartalsvis efter att inrapportering skett till ansvarig på 

Folkhälsa och sjukvård.  

Särskilt kostnadskrävande patienter  

Region Jönköpings län kan besluta om ersättning till leverantörer med ansvar för 

vård av särskilt kostnadskrävande patienter. Ersättningen ska garantera god vård 

för ett fåtal patienter med behov av mycket stora volymer eller särskilt dyra 

sjukvårdsmaterial.  

Leverantörer ansöker om ersättningen och Region Jönköpings län beslutar i varje 

enskilt fall. Ersättningen täcker leverantörens redovisade kostnader för 

sjukvårdsmaterial utöver 60 000 kronor per år och patient.  

10.5 Kvalitetsersättning 

Inledning 

Region Jönköpings län vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt 

följande definition: 

Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet 

                                    resurs 

Ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett systematiskt 

förbättringsarbete kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 

(SOSFS 2011:9). 

Region Jönköpings läns ambition är att leverantörerna ska kunna få ersättning 

med en rimlig arbetsinsats. Leverantörerna ska även kunna få stöd i sitt 

utvecklings- och förbättringsarbete från Region Jönköpings län. 
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Den resultatrelaterade ersättningen utgörs av fyra delar: 

 Ersättning för eget systematiskt förbättringsarbete 

 Ersättning för deltagande i regionala förbättringsarbeten 

 Ersättning för deltagande i pilot  

 Ersättning för uppfyllda resultat enligt kvalitetsindikatorer 

 

Eget systematiskt förbättringsarbete  

Region Jönköpings län betalar ut ersättning i samband med godkända riktmärken 

(2 stycken). Ersättningen är 20 kronor per listad invånare och år.  

Deltagande i regionala förbättringsarbeten 

I grunduppdraget ingår att leverantören ska delta aktivt i förbättrings- och 

utvecklingsarbeten som kan ske i samverkan internt och externt. 

Region Jönköpings län ersätter uppdrag och deltagande i Fakta - allmänt kliniskt 

kunskapsstöd, MPG, RMPO, Tillsammans-projekt och grupper enligt 

Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner.  

Vilka uppdrag som ersätts fastställs av primärvårdsenheten.  

Uppdragen ersätts beroende på omfattning i två nivåer: 

 Enkelt uppdrag kräver tidsåtgång på ungefär en heldag per månad under en 

längre period. 

 Dubbelt uppdrag kräver ungefär två heldagar per månad. 

2019 ersätts ett enkelt uppdrag med 3 000 kr per månad och ett dubbelt uppdrag 

med 6 000 kr per månad. För specialistläkare gäller dubbla ersättningsnivåer. För 

administrativ personal gäller halva ersättningsnivåerna.  

Vid särskilda uppdrag, såsom regionledda projekt eller dylikt som kräver större 

engagemang, kan en särskild ersättning utgå som bestäms från fall till fall. Alla 

ersättningar förutsätter att leverantören meddelat primärvårdsenheten om 

leverantörens deltagande i projekt, grupp eller annat utfört uppdrag. Detta ska 

göras kvartalsvis. 

Ersättning för deltagande i pilot 

Region Jönköpings län ersätter leverantören som deltar som pilot i syfte att testa 

nya arbetssätt som sedan kan spridas i Region Jönköpings län. En särskild 

ersättning utgår som bestäms i förväg från fall till fall. Ersättningen utgår ifrån 

antal listade på vårdcentralen och pilotverksamhetens storlek och bestäms i 

förväg. 

Kvalitetsindikatorer kopplad till ersättning 

Under avtalsperioden kan Region Jönköpings län komma att, med hjälp av 

medicinsk programgrupp primärvård och representanter för leverantörerna, ta 

fram förslag till kvalitetsindikatorer för nästkommande verksamhetsår utifrån ett 
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patient- och producentperspektiv. Samtliga leverantörer ska kunna medverka i 

arbetet att ta fram och följa upp kvalitetsindikatorer. 

Region Jönköpings län beskriver hur indikatorerna ska mätas, redovisas, följas 

upp och ersättas. Kvalitetsindikatorerna ska vara klara senast tre månader före 

nästa verksamhetsår.  

10.6 Särskild ersättning 

Utbildning 

ST-läkare  

Leverantören kan få ersättning under den tid läkaren fullgör sin ST-tjänstgöring, 

vilket normalt innebär fem år. Detta gäller om en överenskommelse träffats 

mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Region Jönköpings län ersätter som regel max 60 månaders heltidstjänstgöring 

men kan vid särskilda skäl förlänga ersättningen med 12 månader. Exempel på 

särskilda skäl är läkare med utbildning från EU/EES där kompetensnivå inte 

motsvarar vad en Svensk läkarutbildning med AT utan kommer behöva en längre 

genomsnittlig utbildning för att kunna bli godkänd som specialist i 

allmänmedicin. 

Leverantören får maximalt ersättning med 57 800 kronor per månad beräknat på 

heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för ST-läkare med heltidstjänstgöring. 

Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen ska eventuella jourer avlönas av den 

organisation där ST-läkaren tjänstgör. 

Region Jönköpings län ger även möjlighet till förlängning av ersättningsperioden 

för ST-läkare godkända för forsknings-ST inom primärvården med central 

finansiering.  

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU eller EES land  

Ersättning för fortbildning av läkare med läkarexamen, från EU eller EES-land, 

som fått automatisk specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband 

med ansökan om svensk legitimation. Ersättningen är densamma som för ST-

läkare i ST-utbildning under den tid som kompletterande utbildning sker. 

Ersättning utgår under 2 år, men i särskilda fall kan en längre period för ersättning 

godkännas.  

PTP-psykolog 

Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel för 10 stycken 

PTP-psykologer. För att en vårdcentral ska kunna anställa en PTP-psykolog med 

central finansiering krävs att vårdcentralen är bemannad med minst en legitimerad 

psykolog med dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring i primärvårdsverksamhet 



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2018-10-16 

59 

 

samt att vårdcentralen kan erbjuda PTP-handledning av psykolog med minst tre 

års erfarenhet av yrket. 

Leverantören får maximalt ersättning med 40 000 kronor per månad beräknat på 

heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för PTP-psykolog med 

heltidstjänstgöring. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor 

Region Jönköpings län har inom vårdval avsatt medel för 5 stycken 

utbildningsplatser för specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning 

distriktssköterska samt psykiatrisk vård.  

Leverantören får maximalt ersättning med 40 000 kronor per månad beräknat på 

heltidsstudier eller faktisk kostnad för heltidsstudier. 

KBT-utbildning steg 1 

Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel motsvarande 10 

stycken KBT Basutbildning (steg 1). Detta avser den KBT-utbildning som Region 

Jönköpings län tecknat avtal för med extern part. Leverantören ansöker hos 

Region Jönköpings län om utbildningsplats och primärvårdsenheten beslutar om 

fördelning ifall ansökning sker till fler än 10 stycken utbildningsplatser. 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Leverantören får ersättning för vissa verksamhetsförlagda utbildningar i samband 

med placering (om sådan överenskommelse finns med skolan). 

Utökade öppettider  

Region Jönköpings län ersätter leverantören för utökade öppettider utöver 9 

timmar per dag 08:00–17:00 vardagar.  Vårdenheten ska under den utökade 

öppettiden erbjuda läkarbesök och vara tillgänglig för telefonrådgivning. De 

utökade öppettiderna ska gälla under en längre period, kommuniceras tydligt till 

invånarna som valt vårdenheten samt meddelas Region Jönköpings län i god tid i 

förväg. Ersättningen utgör 3 000 kronor per timme.  

Läkarmedverkan i barnhälsovården  

Region Jönköpings län ersätter leverantören för den läkartid Region Jönköpings 

läns barnhälsovård köper av vårdenheten med 300 kronor per timme utöver den 

ersättning vårdenheten får från barnhälsovården. 

Övergripande vårdsamordnare  

Region Jönköpings län kan teckna avtal med och ersätta leverantörer med ett 

övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare. Ersättningen är 

30 000 kronor per månad för hela uppdraget. Uppdraget kan delas på max tre 

vårdcentraler. 
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Samordnare med ansvar för gemensam närakut 

Regionen ersätter leverantörer med ansvar för gemensam närakut med 3,50 kronor 

per invånare och år och sjukvårdsområde. 

Utlagd mottagning i glesbygd 

Region Jönköpings län ersätter leverantörer som bedriver utlagd mottagning minst 

en gång per vecka på orter som annars saknar mottagning. Ersättning gäller orter 

från vilka möjligheterna att ta sig till befintliga vårdcentraler med allmänna 

kommunikationsmedel är begränsade. Ersättningen 2019 är 200 000 kronor per ort 

och år. Region Jönköpings län ersätter även sjuksköterskemottagning på Visingsö 

på motsvarande sätt. Region Jönköpings län bedömer vilka utlagda mottagningar 

som ger rätt till ersättning efter ansökan från leverantören.  

Riktade statsbidrag 

Regeringen använder särskilda statsbidrag för att stimulera utveckling inom 

viktiga områden i landstingens och kommunernas verksamhet. Villkoren för 

statsbidragen beslutas för ett eller två år i taget. 

Leverantören förväntas delta i relevanta förbättringsområden enligt 

överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). Modellerna för ersättning varierar. 

Momskompensation 

En privat leverantör får momskompensation genom att ersättningen räknas upp 

med 5 procent på nettoutbetalningen. 

Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 

avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer som i 

stället måste kostnadsföra ingående moms. För att privata och 

landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor får de 

privata leverantörerna därför kompensation för sina merkostnader för moms. 

10.7 Kostnader 

Avdrag för besök på annan vårdcentral 

Varje vårdcentral har kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen 

och dess underleverantörer, men också för de besök som personer som har sitt 

vårdval vid vårdcentralen gör; 

  
Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen gör hos andra 

vårdcentraler i Jönköpings län. Avdragen görs i samband med den månatliga 

utbetalningen av ersättning. Avdragen inkluderar kostnader för medicinsk 

diagnostik. När en vårdcentral inom Jönköpings län utför hälso- och 

sjukvårdstjänster för invånare som valt en annan vårdcentral ger det en intäkt 

enligt samma prislista. 
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I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en annan leverantör, 

där avtalet även reglerar ersättning och denna avviker från prislistan, ska 

leverantören betala ersättning till den leverantör som har tillhandahållit vården. 

Avtalsparterna administrerar och ansvarar själva för de ekonomiska 

mellanhavandena.  

Avdrag för besök i andra landsting 

Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen för vård på 

primärvårdsnivå i andra landsting enligt prislista nedan. När en vårdcentral inom 

Jönköpings län utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare från annat län och 

valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. 

Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att det besökta landstinget 

fakturerar Region Jönköpings län. Det besökta landstinget ska fakturera patientens 

hemlandsting senast sex månader efter besöket.  

 

*Ersättning Inklusive medicinsk diagnostik exklusive patientavgift. Erlagd patientavgift 

tillfaller ej leverantören enligt avsnitt 10.4.  

 

Under juni, juli och augusti gäller dubbla ersättnings- och avdragsnivåerna för 

besök på annan vårdcentral enligt beskrivning i detta avsnitt. 

Avdrag för besök hos läkare inom allmänmedicin enligt lagen om 

läkarvårdsersättning eller vårdavtal på primärvårdsnivå 

Leverantören får avdrag för recept och sjukvårdande behandling som invånare 

som valt vårdcentralen får hos privata läkare inom allmänmedicin. 

Leverantören får avdrag för de 5 första läkarbesöken per år som invånare som valt 

vårdcentralen gör hos privata läkare inom allmänmedicin. Avdraget utgörs av ett 

schablonbelopp för läkarbesök inklusive medicinsk service. 

Avdrag för besök hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för 

sjukgymnastik eller vårdavtal på primärvårdsnivå 

Leverantören får avdrag för de 20 första besöken per år som invånare som valt 

vårdcentralen gör hos privata sjukgymnaster. Avdraget utgörs av ett 

schablonbelopp för besök hos sjukgymnast. 

 

Besök på annan vårdcentral Avdrag 

Läkarbesök* 650 kr 

Sjukvårdande behandling* 450 kr 
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Avdrag för enstaka besök 

Besök hos läkare och sjukgymnaster enligt nationella taxan eller 

vårdavtal (primärvårdsnivå) 

 

Läkarbesök inklusive telefonrådgivning* 770 kr 

Recept 50 kr 

Enkel sjukvårdande behandling av sjuksköterska* 50 kr 

Sjukgymnastbesök* 360 kr 

*Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift 

Kostnadsansvar för närakutmottagning 

Leverantören har kostnadsansvar för laboratorieprover och radiologi som 

ordinerats av leverantörens personal på närakutmottagningen. Leverantören 

ansvarar för samtliga sina personalkostnader, inklusive resor och logi, när 

personalen tjänstgör på närakutmottagningen. 

Region Jönköpings län ansvarar för lokalhyra, städning, vaktmästeri, telefoni, 

läkemedelsförråd, förbrukningsmaterial och investeringar av nödvändig utrustning 

samt sjukresor. Patientavgifter på närakutmottagningen tillfaller och bokförs på 

Region Jönköpings län. 

Kostnadsansvar för smittskydd 

Leverantören har kostnadsansvar för provtagning av enskilda personer i samband 

med smittspårning av till exempel tarmsjukdomar, STI-sjukdomar eller stick- och 

skärskador. 

Leverantören har kostnadsansvar för provtagning och behandling i samband med 

utbrott av smittsamma sjukdomar. Vid större utbrott kan samråd ske med Region 

Jönköpings läns smittskyddsläkare för kostnadsfördelning. 

Kostnader för IT och telefoni 

För de obligatoriska IT-stöden debiteras ingen kostnad för leverantören. 

Leverantören debiteras en årlig kostnad för IT-infrastruktur och eventuell hyra av 

IT-utrustning.  

Leverantören debiteras en årlig kostnad för infrastruktur för telefoni och eventuell 

hyra av telefoner. Leverantören får avropa TeleQ enligt Region Jönköpings läns 

leveransavtal med tjänsteleverantören (som fakturerar leverantören direkt för hela 

kostnaden). 

10.8 Underlag för utbetalning 

Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för 

utbetalning av ersättning från Master och Cosmic. Reglering för utbetalning 

baseras på samtliga vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. 
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Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från 

vårdcentraler inom Vårdval Primärvård. Leverantören är ansvarig för att leverera 

efterfrågade indata av god kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor 

utsträckning på förtroende för leverantörens integritet och noggrannhet och 

leverantören ska lojalt fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Det är av 

yttersta vikt för förtroendet mellan parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att 

Region Jönköpings län får korrekt indata från vårdcentralen. 

I de fall då leverantörerna ska lämna in underlag för ersättning till Region 

Jönköpings län måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i 

nästa utbetalning.  

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 

helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag. 

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras 

inte i efterhand. Region Jönköpings län korrigerar inte heller tillägg och avdrag 

för besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig 

inrapportering av underleverantörsavtal.  
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1. Vision och övergripande mål 

1.1 Vision för Region Jönköpings län 
För ett bra liv i en attraktiv region. 

1.2 Övergripande mål 

Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 

befolkningen och god och jämlik vård. Länets invånare ska få den vård de 

behöver när de behöver den och på det sätt de behöver. 

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Region Jönköping län utvecklar 

nya arbetssätt och samverkan med målet att primärvården ska vara 30 procent av 

hälso- och sjukvården 2030. 

 

Strategin är en omställning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral 

och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer 

och invånarna själva. 

I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval där 

patienterna upplever trygghet och säkerhet i omhändertagandet med tilltro till 

primärvården. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn och samordnar 

invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet.  

1.3 Vårdval i ögonsjukvård 

Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 

mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 

för Lag om valfrihetssystem (2008:962). 
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Mål och grundläggande principer 

Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län: 

1. Stärker invånarnas inflytande genom att 

 invånarna väljer vårdgivare 

 ersättningen följer invånaren 

 redovisning av kvalitet och resultat är offentliga 

 vården ges med kontinuitet och bred kompetens 

 vården ges på lika villkor i hela länet 

 vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten 

 vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan 

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 

att 

 stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus 

 sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig 

kompetensutveckling 

 utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens 

 stimulera mångfald av vårdgivare 

 delta aktivt i forskning och utveckling 

 handleda och utbilda studenter 

3. Styr mot önskvärda resultat genom att 

 ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov 

 premiera goda kliniska resultat 

 premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

 vara patientsäker 

 ha hög tillgänglighet 

 stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt 

 stimulera digitalisering och e-hälsa 

 säkerställa kostnadseffektiv vård 
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2. Anvisningar för ansökan 

2.1 Ansökan om godkännande 
Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få driva vård inom 

vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 

handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. 

En leverantör kan ansöka om godkännande för flera enheter. En ansökan ska 

lämnas per enhet.  

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 

det aktuella vårdvalet upphör. 

2.2 Ansökan och begärda handlingar 

Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 

begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 

(www.tendsign.se). 

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 

tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 

registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. 

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 

bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 

om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 

på företrädare för sökanden och personnummer framgå. 

Handlingar att bifoga ansökan: 

 registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 

Bolagsverket) 

 intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659) 

 verksamhetsbeskrivning 

 CV för verksamhetschef/vd  

 CV för medicinskt ledningsansvarig läkare 

 intyg om ansvarsförsäkring 

 finansieringsplan 

 referenser 

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men regionen kan komma att ta ut 

eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens ekonomiska 

förutsättningar. 

För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 

omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 

utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art. 
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Regionen kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig om att 

sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 

genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 

(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 

förhållande till uppdragets omfattning. 

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt: 

 kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning 

 tidsperiod 

 kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress 

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 

nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Regionen förbehåller sig rätten 

att söka egna referenser. 

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 

och kreditupplysning 

Med sin ansökan intygar sökanden att:  

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda  

• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten 

• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 

eller säga upp avtalet 

2.3 Offentlig handling 

Inkommen ansökan är som regel offentlig handling. Om sökanden anser att någon 

del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras. 

Beställaren kommer att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en 

prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av sekretess. 

2.4 Frågor om ansökan 

Frågor om ansökan ställs till regionens inköpsavdelning via 

upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se). 

2.5 Komplettering eller rättning av ansökan 

Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 

begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas. 

Regionen kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, felräkning 

eller annat uppenbart fel i ansökan. 
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3. Villkor för godkännande 

3.1 Handlingar 
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 

enligt anvisningarna. 

3.2 Ekonomiska förutsättningar 

Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 

tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll.  

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 

Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 

sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 

angivna. 

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 

sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 

information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 

garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 

ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 

ska avse första avtalsåret. 

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 

förutsättningar. 

3.3 Verksamhetsförutsättningar 

Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 

efterfrågade tjänsterna. 

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 

utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området. 

Verksamhetschef 

Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 

sjukvårdslag (2017:80, 4 kap §2). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 

verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 

Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården. 

Medicinskt ledningsansvarig läkare 

Medicinskt ledningsansvarig läkare ska ha minst tre års erfarenhet av klinisk 

verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd 

specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig läkare ska vara regelbundet 

kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan vara tillgänglig för vårdenheten 

vid behov. 
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Hälso- och sjukvårdspersonal 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens. 

Lokaler 

Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler. 

Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för vårdverksamhet. 

Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets riktlinjer för 

tillgängliga lokaler. 

Medicinteknisk utrustning 

Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret i sin verksamhet. 

Leverantören ansvarar för att den utrustning som används uppfyller vedertagna 

normer, standarder och krav på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- 

och sjukvården (SOSFS 2008:1). 
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4. Beslut om godkännande 

4.1 Villkor 
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 

villkor som anges i detta förfrågningsunderlag vara uppfyllda. 

Sökanden kommer inte att godkännas om: 

 sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 

valfrihetssystem 2008:962, 7 kap § 1 

 sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 

upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar 

 sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 

visar på förutsättningar att bedriva verksamheten 

Sökanden kan komma att inte godkännas om: 

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 

åt beställaren, annat landsting eller annan uppdragsgivare och avtalet till 

följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid 

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag 

• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 

underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 

ovanstående 

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 

som av beställaren anser påverka förtroendet för vården 

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 

misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 

sökanden. 

4.2 Beslut om godkännande 

Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att ansökan inkommit 

till regionen. 

4.3 Ingående av avtal 

Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören. 

4.4 Verifiering inför driftstarten 

Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 

driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 

förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven. 
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 

leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 

omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger regionen rätt att inte 

ingå avtal. 

Leverantören äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av regionens 

beslut, enligt ovan. Regionen däremot har rätt till ersättning från leverantören för 

kostnader som beror på dennes brister. 

4.5 Återkallande av godkännande 

Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger regionen rätt 

att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats. 

4.6 Överklagande 

Leverantören kan överklaga regionens beslut. Överklagan skickas till 

Förvaltningsrätten i Jönköping inom tre veckor från det att underrättelsen om 

beslutet skickats.  
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5. Mall för avtal enligt lagen om 

valfrihetssystem 

5.1 Avtalsparter 

Beställare: Region Jönköpings län 

Organisationsnummer: 232100-0057 

Leverantör: <leverantörens namn>  

Organisationsnummer: <organisationsnummer>  

5.2 Avtalets omfattning 

I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av <specialitet> vid <ange namn 

och adress för verksamheten>.  Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal 

och ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

5.3 Avtalsperiod 

Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med  

2020-12-31. 

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 

driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal.   

För det fall avtalet inte skriftligen sagts upp av endera part senast tolv månader 

före avtalstidens slut förlängs avtalet med två (2) år i taget med tolv (12) 

månaders uppsägningstid. Före driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra 

vård enligt detta avtal.  

5.4 Kontaktpersoner 

Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 

kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål. 

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 

telefonnummer>  

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 

telefonnummer>  

5.5 Meddelanden 

Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 

med post, e-post eller fax.  
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5.6 Handlingars inbördes ordning 

”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna 

punkt nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. Om avtalshandlingarna skulle visa 

sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna 

uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 

2. detta avtal med bilagor 

3. regionens eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget 

4. förfrågningsunderlag med bilagor 

5. eventuella kompletteringar av ansökan 

6. leverantörens ansökan 

5.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer 

Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 

Regionens styrande dokument i form av exempelvis policy och riktlinjer, 

överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Regionen ska tillhandhålla 

relevanta styrande dokument. 

5.8 Ersättningsvillkor 

Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 7 och 10 i ”Ögonsjukvård inom 

vårdval i Jönköpings län”. 

5.9 Samarbetsformer  

Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget. Eftersom 

hälso- och sjukvårdslagen kräver tydlig reglering av vem som är juridisk 

vårdgivare godkänns endast tre samarbetsformer för hälso- och sjukvårdsuppdrag: 

 överenskommelse inom samma vårdgivare 

 konsultavtal  

 underleverantörsavtal 

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 

godkännande och vid förfrågan från beställaren. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 

klinikens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det är 

särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 

akuta situationer. 

Överenskommelse inom samma vårdgivare 

Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 

vårdgivaransvar för flera enheter inom Jönköpings län samarbetar för att 
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exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 

för vårdval. 

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse. 

Konsultavtal 

Konsultavtal används för inhyrd personal som arbetar på plats i leverantörens 

lokaler och utför uppdrag genom leverantörens verksamhet.  

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal. 

Underleverantöravtal 

Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag åt leverantören 

genom sin egen verksamhet.  

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 

vårdgivarregistret. 

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 

underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 

Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 

kvalitet enligt Socialstyrelens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 

exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 

lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt regionens 

riktlinjer. 

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 

marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 

Region Jönköpings län. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal. 

5.10 Ansvarsförsäkring 

Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 

egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 

Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 

försäkringar leverantören har tecknat. 

5.11 Skadestånd 

Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 

alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 

handlande. Leverantören ska hålla regionen skadeslös om skadeståndskrav väcks 
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från tredje man direkt mot regionen som en följd av leverantörens handlande eller 

brist på handlande. 

5.12 Ändrade ägarförhållanden 

Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 

eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till regionen. På 

begäran av regionen ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 

ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 

Regionens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet.  

5.13 Överlåtelse 

Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan regionens skriftliga 

godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 

invånare/patienter om förändringen. 

5.14 Ändringar i avtalet 

Regionen har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 

Regionen ska omgående informera leverantören om ändrade villkor. 

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 

kris, ekonomiska omvälvningar eller om regionen tvingas utfärda 

besparingsbeting för verksamhetsområdet. 

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 

skriftligen meddela regionen att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 

meddelande inte mottagits av regionen inom den angivna tidsfristen blir 

leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag regionen 

angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 

ändringsmeddelandet är avsänt. 

Om leverantören meddelar regionen att den inte accepterar de ändrade villkoren 

och regionen vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, upphör avtalet att 

gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under den återstående 

avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna. 

5.15 Brister och sanktioner 

Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 

avtalsperioden. 

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 

uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet. 
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Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 

Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 

beställaren rätt att: 

 Inte betala ut ersättning 

 Utkräva vite 

Åtgärdas inte fel och brister inom angiven tidsperiod har beställaren därutöver rätt 

att säga upp avtalet enligt avsnitt 5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 

begäran. 

5.16 Konkurs 

Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren. 

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 

patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 

dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 

med leverantören. 

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om: 

 att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 

vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör 

 att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 

patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen 

 att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren 

5.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran 

Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 

föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 

verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 

innan verksamheten upphör. 

5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran 

Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 

eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet. 

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 

omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 

uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 

månader. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 

omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i Lag om 
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valfrihetssystem (2008:962, 7 kap § 1 punkt 1-4), och som innebär att 

leverantören skulle ha uteslutits vid tilldelning av avtal. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 

väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 

leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 

åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 

direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 

leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 

företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som regionen inte skäligen kan 

godta. 

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 

delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 

förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare. 

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 

skadestånd. 

5.19 Force majeure 

Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 

om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 

såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 

myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 

liknande omständighet. 

Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 

föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 

åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 

uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 

majeure upphör. 

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 

skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 

ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten. 

5.20 Tillämpning och tvister 

Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 

sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 

parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 

avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 

till motparten. 
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Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 

svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. 

5.21 Efter avtalets upphörande 

Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 

patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 

övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 

stånd på ett patientsäkert sätt. 

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 

och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 

riktlinjer. 
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5.22 Bilagor 

 Avtal om sammanhållen journalföring och personuppgiftsbiträde 

 Avtal om informationsutlämning av HSA-information 

 Fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

5.23 Underskrifter 

Jönköping <datum> <Ort, datum> 

Region Jönköpings län <Leverantör> 

…………..…………………. ……………………………. 

<Namn Efternamn> <Namn Efternamn> 

<Titel> <Titel> 
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6. Allmänna villkor 

6.1 Utgångspunkter 

Antidiskriminering 

Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 

(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 

Diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 

mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 

Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 

som vidtagits med anledning av ovanstående. 

Barnkonventionen 

Leverantören ska följa FN:s barnkonvention och regionens riktlinjer som utgår 

från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja verksamhetschefen att säkerställa att 

barns och ungas rättigheter beaktas. 

Hållbar utveckling 

Leverantören ska: 

 Följa Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020. 

 Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa hur 

verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta 

hållbarhetsmål. 

 Ha en kontaktperson som är insatt i verksamhetens hållbarhetsfrågor som 

följer upp och kommunicera hållbarhetsarbetet. 

 Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 

hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

Leverantören ska tillämpa regionens och nationella riktlinjer för hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande arbete. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser ska 

anpassas efter individens förutsättningar och behov. Särskild uppmärksamhet ska 

ges grupper och individer med ökad risk för ohälsa. 

Informationsansvar 

Leverantören och regionen har ett ömsesidigt ansvar att samråda och informera 

om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till vård och 

service eller samarbetet mellan leverantören och regionen.  

Leverantören ska bland annat informera regionen om ändrade ägarförhållanden, 

kapacitetsbrist samt byten av verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare och 

underleverantörer. 

Leverantören ska representeras på informationsmöten som regionen kallar till. 
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Kunskapsstyrning 

Medicinsk programgrupp ögonsjukvård är en mötesplats för uppföljning och 

styrning av ögonsjukvården inom vårdval tillsammans med andra regelbundna 

forum för dialog mellan regionledning och verksamhetschefer i hälso- och 

sjukvården. 

Medicinsk programgrupp har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att följa 

resultat, föreslå uppdragsförändringar, initiera och fastställa styrande dokument i 

regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta, fördela uppdrag och utse 

representanter i olika samverkansorgan. 

Programgruppen består av representanter från leverantörer i privat och offentlig 

regi och Regionledningskontorer som leder och samordnar gruppens arbete. 

Programgruppen ska även samverka med andra medicinska programgrupper och 

sydöstra sjukvårdsregionens regionala programområde för ögonsjukdomar. 

Leverantören ska använda nationella kvalitetsregister och följa regionens 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och nationella kunskaps- och beslutstöd. 

Leverantören ska även bidra i det gemensamma lärandet och arbetet med ständiga 

förbättringar.  

Marknadsföring och information till invånare 

Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 

vara saklig och korrekt. 

Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 

marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 

tjänsten och hur man kontaktar ansvarig. 

Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten finansieras och 

drivs på uppdrag av regionen enligt Lag om valfrihetssystem. 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer inom informationsområdet och 

standard för kallelser. Leverantören ska leverera uppgifter till vårdenhetens 

kontaktkort på 1177 Vårdguiden och medverka i regionens 

informationskampanjer. Leverantörens webbplats ska uppfylla grundläggande 

krav på tillgänglighet. 

Patientens rättigheter 

Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 

patientlagen (2014:821). 

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. 
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Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 

patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 

utifrån deras önskan och förutsättningar. 

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP) 

Leverantören ska arbeta med patientkontrakt för att säkerställa att patienten är 

delaktig i sin egen vård, erbjuds fast vårdkontakt och får den vård som behövs 

inom överenskommen tid. 

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 

leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt regionens 

riktlinjer. 

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 

Leverantören ska enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och 

patientlagen (2014:821) utse en fast vårdkontakt för de patienter som behöver 

eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, 

samordning och säkerhet. 

Leverantören ska även erbjuda patienter att välja en fast läkarkontakt. 

Klagomål  

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för hantering av synpunkter och 

klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Vårdgaranti  

Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 

Jönköpings läns krav på tillgänglighet. 

Patientsäkerhet 

Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis: 

 Patientsäkerhetslag (2010:659) 

 Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 

 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser 

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-

FS 2017:41)  

Leverantören ska samverka med regionens chefläkarorganisation och delta i risk- 

och händelseanalyser vid utredning av händelser. 

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 

Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser. Leverantören 

ska kunna delta i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara 

behjälplig i spridningen av resultaten. 
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Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från regionens 

chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad kopia på den 

kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från Inspektionen för 

vård och omsorg till Regionledningskontoret. 

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 

Inspektionen för vård och omsorg till Regionledningskontoret. 

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 

för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 

de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 

enskilda ärenden. 

Leverantören ska beakta regionens patientsäkerhetsarbete ”Säker vård – alla 

gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 

kunskapsområden. 

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 

patientsäkerhetslagen. 

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och regionens 

utbildningar i patientsäkerhet för chefer. 

Rehabilitering 

Rehabilitering ska vara en naturlig del i leverantörens vårdprocesser. 

Rehabiliteringen ska bidra till att människor med sjukdom eller skada når och 

behåller bästa möjliga funktion och förmåga samt ge förutsättningar för 

delaktighet i samhällslivet. 

Patienterna ska ha tillgång till rehabiliteringsinsatser, bedömning, utredning, 

träning och behandling enligt gällande styrdokument och regionens allmänna 

kliniska kunskapsstöd Fakta.  

Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att 

sjukdom utvecklas, upptäcka tidiga tecken på försämring och genomföra insatser 

som syftar till att patienten inte ytterligare försämras vid funktions- eller 

aktivitetsnedsättning. 

Samverkan 

Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom regionen, 

kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, förordningar, 

överenskommelser och regionens riktlinjer. 

Samverkan gäller enskilda patienters vård och rehabilitering men också planering, 

utveckling och uppföljning av verksamheten samt kompetensutveckling. 
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Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 

för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Regionen och 

kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 

samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 

system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta. 

Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 

upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 

medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet. 

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 

bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 

faktabaserade beslut och samverkan. 

Kvalitetsarbetet bör i första hand fokusera på medicinsk kvalitet, utveckling av 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt samt följsamhet till 

nationella och lokala riktlinjer. 

6.2 Ansvar och skyldigheter 

Allvarlig händelse och katastrofberedskap 

Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris- och katastrofmedicinsk 

beredskap och regionens beredskapsplaner. 

Vid allvarlig händelse ska leverantören följa regionens direktiv från tjänsteman i 

beredskap och regional sjukvårdsledare. 

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning i samverkan med andra 

vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att den viktigaste verksamheten kan 

bedrivas vid en allvarlig händelse. 

Hjälpmedel och förbrukningsmateriel 

Leverantören ska förskriva hjälpmedel, förbruknings- och sjukvårdsmaterial enligt 

regionens riktlinjer och gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska 

informera brukare och anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter. 

Leverantören ska använda hjälpmedelcentralen, upphandlade sortiment och IT-

stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa 

förbruknings- och sjukvårdmaterial från länsförsörjning.  
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Insyn 

Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att regionen enligt 

kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål och behov av insyn i 

hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna information om 

utlämnandet strider mot lag eller annan författning. 

Intyg 

Leverantören ansvarar för att utfärda patientrelaterade intyg via regionens IT-stöd. 

Läkemedel 

Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 

med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 

förskrivning och medverka till att regionens mål för läkemedelsförskrivning 

uppfylls. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 

hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 

gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). 

Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 

läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 

ordinationsförändringar. 

Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 

systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt regionens 

riktlinjer. 

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 

och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 

sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 

anges på receptet. 

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer 

mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och 

läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även 

följa regionens riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom 

läkemedelsområdet”. 

Medicinsk service/diagnostik 

Leverantören kan teckna avtal med regionens enheter för medicinsk service eller 

annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av Swedac eller 
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har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier i egen regi ska vara 

ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. Kvalitetssäkrad 

laboratorieservice i egen regi kommer att följas upp vid revision utförd av 

personal från ackrediterad laboratorieverksamhet. 

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 

regionens specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk fysiologi, klinisk 

neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk 

patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och transfusionsmedicin. 

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 

information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt regionens 

riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra rutiner kring remiss- 

och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk service. 

Patientjournalen 

Leverantören ska upprätta och hantera patientjournaler enligt gällande lagar och 

förordningar. Leverantören ska registrera diagnoser och vårdkontakter i 

patientjournalen enligt regionens riktlinjer, terminologi, struktur, 

rutinbeskrivningar och mallar. 

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 

patientdatalagen (2008:355), personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105). Privata 

vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne ensam ska 

bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av personuppgifter. 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer och anvisningar för sammanhållen 

journalföring. Regionen tecknar särskilt avtal avseende sammanhållen 

journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, med privata vårdgivare. 

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 

vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 

Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt regionens regler. 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer och praxis för 

registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att personalen 

har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att ersättningen 

inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder. 

Patientskadeförsäkring 

Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring. 

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF). 
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Patientförsäkringen gäller vid personskada i samband med hälso- och sjukvård 

och att skadan hade varit möjlig att undvika. 

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 

sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse. 

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 

handläggning av anmälda ärenden. 

Sjukskrivning 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjukskrivning och använda 

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Smittskydd 

Leverantören ska utan dröjsmål anmäla smittsamma sjukdomar via SmiNet samt 

följa lagar, förordningar och regionens riktlinjer för smittskydd. 

Vårdhygien 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 

omsorg (SOSFS 2015:10), regionens vårdhygieniska riktlinjer och instruktioner 

inklusive rutiner för MRB-screening. Leverantören ska bland annat registrera, 

följa upp och analysera vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala 

hygienrutiner och klädregler samt åtgärda avvikelser. 

Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 

utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen. 

Vårdplanering 

Leverantören ska aktivt medverka i och ansvara för att vårdplanering för den 

enskilde individen görs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.  

6.3 Tillgänglighet 

E-tjänster 

Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-

tjänster enligt regionens riktlinjer: 

 Digitala blanketter inför och efter besök 

 Digitala vårdmöten 

 Förnyelse av recept och hjälpmedel 

 Intyg 

 Journalen via nätet 

 Kontaktsida på 1177 Vårdguiden 

 Rådgivning  

 Webbtidbok 

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt regionens beslut. 
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Invånarnas val 

Invånarna har rätt att söka vård på vårdcentraler och specialistkliniker i hela 

landet.  

Leverantören ska stödja patienterna i deras val och eventuella önskemål om byte 

av vårdgivare. Leverantören ska medverka till att invånarna har tillgång till 

faktaunderlag för sitt val av vårdgivare. 

Vårdcentralen är förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård. 

Vårdcentralen har dessutom en samordnande roll för invånarnas vård. 

Remisser 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 

patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), 

regionens riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ansvarar för att nödvändiga provtagningar och undersökningar är 

gjorda och att tillräcklig information bifogas remissen när en patient behöver 

remitteras vidare. 

Sjuk- och behandlingsresor 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjuk- och behandlingsresor. 

Telefon 

Leverantören ansvarar för att invånarna enkelt kan kontakta vårdenheten via 

telefon enligt vårdgarantin och regionens krav på öppettider. 

Leverantören kan teckna avtal med regionen om telefonitjänster med tillhörande 

stödsystem. Leverantörer som inte använder regionens telefonitjänster ska 

leverera verksamhetsdata för uppföljning enligt regionens specifikationer. 

Tolk 

Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 

kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 

dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer. 

Öppettider 

Öppettiderna ska anpassas till patientgruppernas behov av rådgivning, tidsbokning 

och besök. 

När vårdenheten är stängd ska telefonsvarare informera om öppettider samt 

hänvisa till alternativa vårdgivare. Leverantören ska ha en skriftlig 

överenskommelse med vårdenheten man hänvisar till. 
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6.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning 

Arbetsgivaransvar 

Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 

som gäller för arbetsmarknaden. 

Bemanning och kompetens 

Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 

kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 

verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 

§). 

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 

läkare uppfyller villkoren i avsnitt 3.3 Verksamhetsförutsättningar. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 

behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård. 

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 

för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt. 

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens. 

Forskning och utveckling 

Leverantören ska delta och samverka i klinisk forskning och utvecklingsarbete på 

vetenskaplig grund som berör verksamheten. I tillämpliga fall ska leverantören 

delta i interaktiv forskning. 

Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete och vetenskaplig 

forskning. Leverantören ska informera regionen om forskningsprojekt som 

bedrivs inom verksamheten. 

Leverantören kan få tillgång till regionens infrastruktur för forskning som 

exempelvis handledning, statistikkonsultationer och bibliotekstjänster. 

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 

organisationer. 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för uppdragsforskning och klinisk 

läkemedelsprövning. 

Meddelarfrihet och meddelarskydd 

Personal hos privata leverantörer ska omfattas av samma meddelarfrihet och 

meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 

verksamhet. 
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Socialförsäkringsavgifter 

Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 

socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter. 

Tystnadsplikt och sekretess 

Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 

som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen 

(2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal. 

Utbildningsuppdrag 

Leverantören ska tillhandahålla: 

 utbildningsplatser för AT- och ST-läkare 

 utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 

från universitet och högskolor  

 praktikplatser för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och grundskola  

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal 

och kursplaner. Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer 

examenskraven för respektive utbildning och överenskomna krav på 

handledarkompetens. 

Leverantören ska samverka med regionens studierektororganisation och 

samordningsansvariga. 
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7. Uppdragsbeskrivning ögonsjukvård 

7.1 Inledning 
Uppdraget, som utgör en del av den specialiserade ögonsjukvård i öppenvård som 

Region Jönköpings län beslutat att finansiera, består av basuppdraget 

ögonläkarmottagning och de båda tilläggsuppdragen ögonbottenfotografering av 

diabetiker respektive kataraktoperationer. Vårdtjänsterna ska erbjudas i 

Jönköpings län. 

7.2 Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget gäller vuxna (18 år och äldre). Det omfattar diagnostik, behandling och 

uppföljning av ögonsjukdomar som utförs av specialistläkare i ögonsjukvård i 

öppenvård med undantag för patienter som behöver akutsjukhusets resurser, 

kompetens och utrustning för behandling och diagnoser och åtgärder som anges 

nedan.  

Leverantören ska följa den nationellt framtagna prioriteringsordningen för 

ögonsjukvård. 

Invånare med sjukdomar som enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd 

Fakta kan handläggas av specialist i allmänmedicin ska hänvisas till sin 

vårdcentral. 

Endast vid förutsett behov av särskild kompetens i samband med åtgärd kan 

patienter inom målgruppen hänvisas till annan vårdgivare. 

Uppdraget är indelat i: 

Basuppdrag:  Ögonläkarmottagning 

Tilläggsuppdrag 1: Ögonbottenfotografering av diabetiker 

Tilläggsuppdrag 2: Kataraktoperationer 

I uppdraget ingår inte: 

 sjukdomstillstånd utan ögondiagnos 

 rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för glaucom 

 rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för åldersförändringar i gula 

fläcken 

 glasutprovning 

 intravitreala injektioner och liknande behandlingar 

 botoxbehandlingar 

 kontaktlinskontroller 

 undersökningar i samband med refraktiv kirurgi 

 kosmetisk kirurgi 
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7.3 Basuppdrag ögonläkarmottagning 

Basuppdraget omfattar: 

 diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar som enligt 

regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta inte handläggs av 

specialist i allmänmedicin eller kräver subspecialistens kompetens och 

utrustning eller omfattas av tilläggsuppdragen 

 nybesök med remiss och återbesök enligt gällande vårdprogram och 

riktlinjer 

 rådgivning i enskilda patientärenden till andra vårdgivare inom länets 

ögonsjukvård 

Tillgänglighet 

Medicinskt ansvarig läkare ska vara kliniskt verksam vid mottagningen. 

Leverantören ska eftersträva hög kontinuitet i läkarbemanningen.  

Specialistläkare i ögonsjukvård ska vara tillgänglig på mottagningen minst 1 

dag/vecka sammanlagt minst 20 procent av en heltidstjänst året runt. 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska vara tillgänglig för länets invånare 

via telefon varje vardag. Telefontid är tillåtet. 

Leverantören ska medverka till att hälso- och sjukvården i Jönköpings län kan 

upprätthållas dygnet runt. Nuvarande uppdrag omfattar inte dygnet runt-

verksamhet, men kan komma att utvidgas. 

Leverantören ska samverka med regionens övriga verksamheter inom 

specialiteten vid planering av semester och annan ledighet. 

Kompetens 

Medicinskt ansvarig läkare ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av 

klinisk verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen 

godkänd specialistutbildning. 

För uppdraget krävs specialistläkare i ögonsjukvård som är godkänd av 

Socialstyrelsen.  

Läkare under ST-utbildning till specialist i ögonsjukvård eller allmänmedicin får 

endast arbeta under handledning av specialist i ögonsjukvård. 

Lokaler och utrustning 

Leverantören ska ha utrustning för att kunna ta emot och behandla patienter inom 

basuppdraget. 

• spaltlampa  

• digital ögonbottenkamera 

• optical coherence tomography (OCT) 
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• datorperimeter  

• pachymeter  

• operationsrum och utrustning för mindre operationer 

Läkemedel 

Förskrivning av dyra läkemedel, till exempel Eylea, Lucentis och Ozurdex, ingår 

inte i uppdraget. 

Remisser 

Leverantören ska med remissvar eller ny remiss, då så är tillämpligt, återföra 

patient till remitterande läkare för uppföljning. 

Beslut om remisser till vård utanför Jönköpings län ska godkännas av regionens 

verksamhetschef för ögonsjukvård för att vara giltig. 

Leverantören har rätt att remittera till regionens syncentral. 

Samverkan 

Leverantören ska: 

 samverka med remittenter, primärvård och andra relevanta aktörer för att 

tillgodose patienternas behov av vård och omsorg 

 medverka vid schemalagda multidisciplinära terapikonferenser max 1 

timme per vecka 

 samråda och samverka med andra vårdgivare och myndigheter 

 medverka vid obligatoriska samrådsmöten mellan leverantörer och 

regionen 

 samverka med regionen i frågor som rör uppföljning och analys av 

verksamheten 

 delta i regionens utbildningar som rör uppdragsområdet 

Rapportering och uppföljning 

Leverantören ska rapportera till: 

 NYSAM 

7.4 Tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker 

Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget omfattar patienter med typ 1 eller typ 2 diabetes mellitus och ges enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes mellitus. 

Uppdraget omfattar: 

• fotografering med digital ögonbottenkamera med tillräcklig upplösning för 

att upptäcka de minsta förändringarna 

• analys av fotograferade ögonbottnar 
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• undersökning och klinisk uppföljning av patienter som inte går att 

fotografera* eller där annat behandlingskrävande fynd iakttagits vid 

fotograferingen 

• dokumentation i patientjournal 

• information till remittent och patient om undersökningsresultatet 

• rekommendation av tidsintervall för nya undersökningar – patienter som 

behöver täta kontroller ska kallas vid tidpunkter som bedömts lämplig med 

hänsyn till aktuell ögonstatus 

• information till läkaren som behandlar patientens diabetes i de fall annan 

sjukdom än diabetesretinopati upptäcks vid ögonbottenundersökning 

• digital lagring av fotografier så att de – med patientens samtycke – är 

tillgängliga för andra vårdgivare 

*Patienter med mediegrumlingar, liten pupill, skador på hornhinna, 

komplikationer i iris, utbredda ärr i näthinnan efter olika sjukdomar eller 

laserbehandlingar, perifert liggande skador i näthinnan, andra kroniska 

ögonsjukdomar eller dålig medverkan från patienten ska följas upp av ögonläkare 

genom individuella kontroller under lång tid. 

Kompetens 

Fotografering kan utföras av för ändamålet utbildad personal. Granskning av 

bilder ska utföras av ögonläkare eller ögonsjuksköterska med dokumenterad 

kompetens. 

Utrustning 

Digital ögonbottenkamera som levererar bilder i dicomformat till bilddatabasen 

Forum. 

7.5 Tilläggsuppdrag kataraktoperationer  

Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget omfattar patienter med grå starr i indikationsgrupp enligt regionens 

riktlinjer, med undantag för patienter som av medicinska skäl kräver narkos eller 

speciell medicinsk teknisk utrustning. Patienterna ska prioriteras utifrån 

medicinsk behovsbedömning. Särbehandling, andra överenskommelser med 

remittenter eller andra åsidosättande av den medicinska prioriteringen får inte 

förekomma. Målet är att patienterna ska slutbehandlas för det tillstånd som ingår i 

detta uppdrag. 

Uppdraget omfattar: 

• kataraktoperation med senaste teknik (FACO)* efter remiss från optiker 

eller specialistläkare i ögonsjukdomar – operationerna ska genomföras 

enligt ögonläkarföreningens State of the Art-dokument med kliniska 

riktlinjer för katarakt 
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• oftalmologisk förundersökning enligt regionens riktlinjer för att bedöma 

operationsindikationer och biometri ska genomföras före operation 

• bedömning och hantering av alla eventuella komplikationer som uppstår i 

samband med det operativa ingreppet eller i dess omedelbara anslutning 

(upp till 2 timmar efter operation) med undantag för komplikationer som 

kräver akutsjukhusets resurser 

• postoperativa komplikationer/besvär, som inte kräver akutsjukhusets 

resurser, ska hanteras av opererande enhet  

• minst en kontakt hos vårdgivaren inom 28 dagar efter utförd operation för 

kontroll av operationsresultatet med preliminär eller slutlig refraktionering 

för patienter enligt regionens riktlinjer 

• information till patienten inför och efter operationen 

• skriftlig information till patienten som kan uppvisas vid behov av akut 

vård för komplikationer som inte kan hanteras av leverantören 

*Om FACO inte kan användas kan i enstaka fall annan vedertagen teknik 

användas. 

Kompetens 

Leverantören ska garantera att ansvarig opererande läkare är specialist inom 

ögonsjukvård med aktuell erfarenhet inom kataraktkirurgi. 

Opererande läkare ska vid driftstarten eller nyanställning självständigt ha utfört 

minst 200 operationer totalt och minst 100 operationer per år.  

Lokaler och utrustning 

Leverantören ska förfoga över utrustning och särskild lokal för 

operationsverksamheten som uppfyller kraven för operationsrum enligt gällande 

standard.  

Rapportering och uppföljning 

Leverantören ska rapportera till det nationella kataraktregistret. Vid registrering 

ska även synhälsoenkäten (NIKE) fyllas i. 

7.6 Ersättningsvillkor 

Allmänt 

Regionen avsätter 76,2 miljoner kronor för ögonsjukvård inom vårdval 2019.  

Fördelning av ersättning 

Ersättning (miljoner kronor) Totalbelopp 
Procentuell 
fördelning 

Rörlig patientrelaterad ersättning basuppdrag 35,6 48 % 

Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag katarakt 25,9 35 % 

Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag 
ögonbottenfotografering 

3,7 5 % 

Särskild ersättning 6,4 9 % 
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Resultatrelaterad ersättning 2,3 3 % 

Summa 74,0 100 % 

DRG-koder (diagnosrelaterade grupper) 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer för registrering 

och gruppering av diagnos- och åtgärdskoder. 

Ersättning utgår för leverantörens gruppering av DRG-koder enligt Regionens 

beslut ”Ersättningsberättigade DRG-koder för ögonsjukvård inom vårdval i 

Jönköpings län”.   
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Ersättning för basuppdrag ögonläkarmottagning  

Ersättning per besök och kontakt (inom ovanstående DRG) 

Kontaktform 

Pris per kontakt  
(exklusive 

patientavgift) 

Kvalificerad telefon- och brevkontakt* 165 kr 

Sjukvårdande behandling 390 kr  

Läkarbesök 1 020 kr  

Läkarbesök laserbehandling vid efterstarr (ögonåtgärder, 
terapeutiska, besök B80O)** 

1 180 kr 
(bilateralt) 1 550 kr 

Läkarbesök laserbehandling vid glaukom, trycksänkning 
(primära operationer på iris, öppenvård B11O)*** 

1 180 kr 
(bilateralt) 1 550 kr 

Operation (extraokulära operationer exklusive ögonhåla, 
öppenvård B15O, andra operationer vid problem i 
ögonregionen B17O)) 

2 640 kr 
(bilateralt) 5 090 kr 

*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-

grupperas. 

**Registrera diagnoskod H26.4 och KVÅ kod CJB10. 

*** Registrera diagnoskod H40.1 och KVÅ kod CHD05 alt. KVÅ kod CHD00. 

 

KVÅ-kod ZXA10 ska registreras för bilaterala operationer. 

Ersättning för tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker 

Regionen ersätter undersökningar som genomförs enligt gällande riktlinjer. 

Vårdgivare ska registrera:  

 diagnoskod E100–E149  

 samt KVÅ-kod XCK10 (Fotografering av ögonbotten) 

 

Ersättning per undersökning 

DRG Kodtext 
Pris per kontakt 
(exklusive patientavgift) 

B81O  Ögonfotografering, besök 650 kr 

Ersättning för tilläggsuppdrag kataraktoperationer  

Regionen ersätter: 

 undersökning inför operation 

 kataraktoperation inklusive intraokulär lins samt för operationen 

nödvändiga läkemedel och material 

 kontakt efter operation (exklusive kontakter avseende komplikationer) 

Leverantören ska registrera: 

• vårdåtagande katarakt 

• diagnoskod H25X–H26X (ej H264) 

• samt någon av KVÅ-kod CJD00–CJD25, CJD99 eller CJE00–CJE99 

• vid återbesök, diagnoskod Z090 och som bidiagnos den diagnos som 

registrerades vid kataraktoperationen  
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Ersättning per besök och kontakt (samma ersättningsnivå som inom basuppdraget) 

Kontaktform 

Pris per kontakt  
(exklusive 

patientavgift) 

Kvalificerad telefon- och brevkontakt* 165 kr 

Sjukvårdande behandling 390 kr  

Läkarbesök 1 020 kr  

*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-

grupperas. 

 

Ersättning per operation 

DRG Kodtext 
Pris per kontakt  
(exklusive patientavgift) 

B12Q  Ensidig linsoperation utom discission av sekundär 
katarakt, öppenvård 

4 190 kr 

B12P  Bilateral linsoperation utom discission av sekundär 
katarakt, öppenvård 

8 800 kr 

 

Regionen betalar ingen extra ersättning i de fall komplikationer uppstår inom 28 

dagar från operationstillfället. 

I de fall patienten önskar multifokala linser istället för standardlins ska 

leverantören debitera patienten merkostnaden. 

Kvalitetsersättning 

Regionen betalar ut kvalitetsersättning för tillgänglighet (faktisk väntetid till första 

besök och operation/åtgärd) systematiskt förbättringsarbete och övriga 

kvalitetsvariabler.  

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete betalas ut till leverantörer som 

kan visa att man har en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin 

verksamhet. Redovisning och uppföljningen sker inom ramen för regionens 

medicinska programgrupp för ögonsjukvård. 

Kvalitetsvariabler och gränsvärden kan variera mellan olika år. Regionen betalar 

ut ersättning för registrering i det nationella kataraktregistret (tilläggsuppdrag). 

Eventuella ytterligare kvalitetsvariabler definieras under 2019. Aktuella variabler 

och gränsvärden för kvalitetsersättning publiceras på regionens webbplats. 

Kvalitetsersättning betalas ut per månad utifrån leverantörens resultat och andel 

av den totala produktionen inom vårdvalsområdet. 

Patientrelaterad ersättning 

Leverantören får kompensation för frikort, avgiftsfria besök för 18–19-åringar och 

ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 
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8. Informationshantering 

8.1 Inledning 
Leverantören ska följa tillämpliga delar av regionens policy och riktlinjer för IT. 

Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och hälso- och 

sjukvårdens adressregister (HSA). 

8.2 Informationssäkerhet 

Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 

patientens rätt till integritet. 

Leverantören ska följa regionens policy och riktlinjer för informationssäkerhet. 

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 

personliga ansvaret att följa riktlinjerna. 

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 

regionens riktlinjer. 

8.3 Personuppgifter 

Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning. 

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 

inom leverantörens organisation. 

8.4 Verksamhetsdata 

Leverantören ska registrera vårdkontakter enligt regionens riktlinjer i de system 

som regionen anvisar. Leverantören ska vid angiven tidpunkt leverera elektroniskt 

läsbar data för uppföljning och fakturaunderlag enligt specifikationer. 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer för registrering av 

diagnos- och åtgärdskoder. 

Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 

som bedrivs av regionanställd eller forskare som regionen samarbetar med. 

I kommunikation med regionen eller andra vårdgivare ska leverantören använda 

definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av regionen. 

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 

hantering av information vid verksamhetsövergång. 

Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 

verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott. 
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Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 

för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd”.  

8.5 IT-system och infrastruktur 

Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 

av regionens IT-organisation. Datorer och skrivare tillhandahålls av regionen. 

Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan utrustning anslutas efter 

samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt kontrollera att skyddet 

mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på verksamhetens utrustning. 

Regionen levererar kommunikationslösning mot regionens nätverk inklusive 

nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna fastighetsnätet för data 

och telefoni, inklusive förbindelsen mellan avlämningspunkt och verksamhetens 

lokaler. Fastighetsnätet ska följa regionens standard för kabelsystem.  

Regionen tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till 

leverantörens underleverantörer. 

Leverantören ska använda sig av regionens behörighetskontrollsystem och utse 

lokal ansvarig kortadministratör för elektronisk tjänstelegitimation. Leverantören 

ansvarar för att användarna inte har tillgång till fler programvaror och system i 

regionens nätverk än nödvändigt. 

Leverantören ska ansluta sig till regionens säkerhetslösningar för tillgång till IT-

tjänster. 

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning. 

Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt regionens riktlinjer. 

Regionen tillhandahåller system och utbildning av superanvändare i förhållande 

till verksamhetens storlek. 

Regionen ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören ansvarar för 

dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-kompatibla 

filformat användas. 

Leverantören ges åtkomst till regionens tjänst för befolkningsregister. 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för användning inklusive reglerna för 

personer som har sekretessmärkning i befolkningsregistret. 

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 

inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 

Regionen lämnar ingen support för dessa. 

System och program som används för andra ändamål än regionens uppdrag till 

leverantören ska inte användas i den av regionen tillhandahållna IT-miljön. 
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Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av regionens 

befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till leverantören upprättas 

ett nytt avtal. 

Regionen tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, skrivare eller 

liknande till leverantörens underleverantörer. 

Regionen avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur och 

stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna. 

8.6 Support och IT-konsulttjänster 

Leverantören har rätt att använda regionens supportorganisation i frågor om 

regionens IT-infrastruktur och fastställda IT-system. Servicenivåer för respektive 

IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att olika system har olika 

inställelsetider gällande support. 

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som regionen 

tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra felanmälningar på 

utrustning och program till regionens kundcenter på IT-centrum. Regionen har rätt 

att ha planerade avbrott för systemuppdateringar, nyinstallationer, service och 

underhåll. 

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från regionen 

inom systemområden som är relevanta för regionens uppdrag till leverantören. 
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9. Rapportering och uppföljning 

9.1 Avtalsuppföljning 
Regionen har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för godkännande av 

leverantör och andra avtalsvillkor.  

9.2 Uppdragsuppföljning 

Alla verksamheter som finansieras av regionen ska kännetecknas av kund- och 

processorientering: 

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 

för patienten  

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 

gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt,  

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning 

Regionens uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som regionen vill 

förmedla till invånarna utifrån hälso- och sjukvårdslagen. God vård innebär att 

hälso- och sjukvården ska:  

• vara säker  

• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig  

• vara patientfokuserad  

• vara effektiv  

• vara jämlik  

• ges i rimlig tid  

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 

leverantörernas verksamhet.  

Regionen har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från vårdens IT-

stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i samband med 

regionfullmäktiges beslut om budget. 

Leverantörernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånarna 

insyn i verksamheten. 

Patientenkäter 

Leverantören ska samverka med regionen om patientenkäter och i förekommande 

fall delta i den nationella patientenkäten. Regionen har rätt att ta del av allt 

grundmaterial från gemensamma patientenkäter. 

Rapportering 

Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 

avsnitt 3 ”Villkor för godkännande”. 
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Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister och 

nationella register som exempelvis väntetider i vården. Leverantören ska på 

begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för uppdraget som inte 

fångas av vårdens IT-stöd. 

Regionen har rätt att följa upp volymer och kostnader för leverantörens 

läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service. 

9.3 Dialog  

Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter. 

Regionen kallar leverantören en gång om året för genomgång av verksamheten. 

Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin verksamhet 

inklusive medicinska resultat. 

Förutom den årliga genomgången kan regionen kalla till uppföljningsdialoger 

inom specifika områden, exempelvis läkemedelsförskrivning. 

9.4 Fördjupad uppföljning 

Regionen har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda leverantörer 

eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland annat genom 

verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och produktivitetsanalyser. 

9.5 Revision 

Regionen har rätt att självt eller genom ombud revidera leverantörens verksamhet, 

exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och juridiska förhållanden. 

Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer som leverantören anlitar 

för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan kostnad för regionen 

biträda vid revision bland annat genom att – men inte begränsat till – ställa 

nödvändig dokumentation till förfogande. 

9.6 Redovisning 

Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via regionens IT-stöd 

för analys- och rapportuttag. 

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i regionens månadsuppföljning, 

delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att länets invånare ska 

kunna jämföra olika leverantörer. 
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10. Ersättningsvillkor 

10.1 Budgetram 
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån 

behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 

faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 

samt rationaliseringsbehov. 

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 

Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting. 

Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 

kostnadsutveckling.  

Förändringar i kostnadsansvar mellan regionens olika verksamheter påverkar 

budgetramen enligt principen att ett utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad 

ersättning och vice versa. Ändrade kostnader som faller inom ramen för 

befolkningens förändrade konsumtion, eller härrör från ändrade arbetssätt hos 

leverantörerna, medför inte någon förändring i ersättningsramen. 

Regionens inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med övriga 

län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per invånare. 

10.2 Ersättningsmodell 

Regionens ersättningsmodell för hälso- och sjukvård utgår från att pengarna följer 

patienten. Modellen ska stimulera samverkan och vara transparent så att det är 

tydligt på vilka grunder ersättning ges. Ersättningsnivåerna revideras årligen. 

Ersättningsmodellen förutsätter att regionen och leverantörerna tar ett gemensamt 

ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna ska 

samverka kring modellens tillämpning och utveckling. 

Ersättningsnivåerna enligt prislista baseras på regionens självkostnad och står i 

proportion till leverantörens uppdrag och kostnadsansvar. Leverantörens 

ersättningar ska därmed täcka uppdragets samtliga kostnader om inget annat 

anges. Leverantören har kostnadsansvar för merkostnader vid eventuella 

komplikationer. 

Modellens delar: 

 Patientrelaterad ersättning 

o Besök och åtgärder 

o Diagnosrelaterade grupper (DRG) 

 Kvalitetsersättning 

o Tillgänglighet 

o Systematiskt förbättringsarbete 
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o Kvalitetsindikatorer  

 Särskild ersättning 

o Jour 

o Tolk 

o Utbildning 

Kostnadskontroll 

Regionen fastställer varje år ett kostnadstak för varje vårdvalsområde. 

Kostnadstaket är den gemensamma maximala ersättningsnivån för samtliga 

godkända och verksamma leverantörer inom det specifika vårdvalsområdet. 

Kostnadstaket avser patientrelaterad ersättning exklusive patientavgifter. 

Kostnadstaket fördelas per månad under ett kalenderår utifrån tidigare års utfall. 

Det betyder att den totala ersättningsnivån kan variera från en månad till en annan. 

Om kostnadstaket (den maximala ersättningen) inte nås förs kvarstående belopp 

över till nästkommande månad. Om kostnadstaket i stället överskrids reduceras 

priserna innevarande månad för samtliga leverantörer. 

Beroende på fördelning av basuppdrag och tilläggsuppdrag mellan leverantörerna 

kan det förekomma flera kostnadstak inom samma vårdvalsområde. 

10.3 Patientrelaterad ersättning  

Den patientrelaterade ersättningen utgör merparten av ersättningen till 

leverantören. Regionen beräknar ersättningens storlek utifrån identifierade 

kostnader för effektiv vård och patienternas behov. 

Regionens ambition är att på sikt öka andelen av ersättningen som baseras på 

DRG-vikter (DRG = diagnosrelaterade grupper). Regionen planerar även att 

utveckla ersättningsmodellen för att främja satsningar på e-hälsa. 

Läkemedel 

Om inget annat anges har leverantören kostnadsansvar för samtliga 

rekvisitionsläkemedel som administreras till patienter inom vårduppdraget. 

Om behandlande läkare bedömer att patienten själv kan administrera sina 

läkemedel, utan övervakning eller hjälp av sjukvårdspersonal, får läkemedlet 

förskrivas på recept. Leverantören har inte kostnadsansvar för receptläkemedel. 

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för förskrivning. 

Kompensation för utebliven patientavgift 

Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av regionen. 

Patientavgifterna tillfaller leverantören. 

När patienten har uppnått högkostnadsskyddet ersätter regionen leverantören för 

uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök.  
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Leverantören får inte ersättning för avgiftsfria besök för patienter 20 år och äldre 

eller om patienten låter bli att betala patientavgiften. 

Leverantören får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den 

som en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till. 

Tolk 

Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 

Vård av patienter från andra landsting 

Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som omfattas av ett annat 

landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Leverantören ska följa hemlandstingets 

remissregler. 

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar 

Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 

Privata leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till regionen. Kopia på giltigt 

EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta betalas inte någon 

ersättning ut. 

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 

EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård. 

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m. 

Leverantören får ersättning för vård av asylsökande. 

Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas 

ingen ersättning ut.  

10.4 Kvalitetsersättning  

Kvalitetsersättningen utgör 3 procent av den totala ramen. Leverantören kan få 

ersättning för: 

 tillgänglighet – en procent 

 systematiskt förbättringsarbete – en procent 

 övriga kvalitetsvariabler – en procent 

10.5 Särskild ersättning  

Ersättning för jour och beredskap 

I de fall uppdraget omfattar jour och beredskap ingår ersättningen för det arbetet i 

den patientrelaterade ersättningen. Leverantören får därför ingen särskild 

ersättning för jour och beredskap. 

Momskompensation 

Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 

avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer. För 
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att privata och landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika 

villkor kompenseras privata leverantörer för sina merkostnader för moms genom 

att ersättningen räknas upp med 5 procent på nettoutbetalningen. 

Riktade statsbidrag 

Regeringen använder riktade statsbidrag för att stimulera utveckling inom olika 

områden i landstingens och kommunernas verksamhet. Bidragen är villkorade och 

beslutas för ett eller två år i taget. Leverantören förväntas delta i de 

förbättringsområden som staten och landstingen kommer överens om. 

Ersättning för vård utförd av underleverantör 

I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en underleverantör, 

ska leverantören betala ersättning till underleverantören. Avtalsparterna 

administrerar och ansvarar själva för sina ekonomiska mellanhavanden. 

10.6 Underlag för utbetalning 

Regionen hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av 

ersättning från vårdens IT-stöd. Reglering för utbetalning baseras på samtliga 

vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. Ersättningsberäkningen är 

beroende av inrapportering av korrekt indata från leverantörerna inom Vårdval 

Ögon. Vårdgivarna är ansvariga för att leverera efterfrågade indata av god 

kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor utsträckning på förtroende för 

leverantörens integritet och noggrannhet och leverantören ska lojalt fullgöra sina 

skyldigheter i detta avseende. Det är av yttersta vikt för förtroendet mellan 

parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att Regionen får korrekt indata från 

leverantören. 

I de fall leverantören ska lämna in underlag för ersättning till regionen måste det 

ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning. 

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 

helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag. 

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering kompenseras inte i 

efterhand. Regionen korrigerar inte heller tillägg och avdrag för besök på annan 

vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig inrapportering av 

underleverantörsavtal. 
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Priser fr.o.m. 2018-12-09 (kr)

Zoner Höjning, kr Höjning, %

Biljettyp 1 2 Län 1 2 Län 1 2 Län

Enkelbiljett

Enkel, vuxen 30 67 134 0,00 2,00 4,00 0,0% 3,1% 3,1%

Enkel, barn/ungdom 18 40 80 0,00 1,00 2,00 0,0% 2,6% 2,6%

Enkel, duo/fam 54 121 241 0,00 4,00 7,00 0,0% 3,4% 3,0%

Reskassa, högtrafik 20% rabatt

Reskassa, vuxen 24,00 53,60 107,20 0,00 1,60 3,20 0,0% 3,1% 3,1%

Reskassa, barn/ungdom 14,40 32,00 64,00 0,00 0,80 1,60 0,0% 2,6% 2,6%

Reskassa, duo/fam 43,20 96,80 192,80 0,00 3,20 5,60 0,0% 3,4% 3,0%

Reskassa, lågtrafik 40% rabatt*

Reskassa, vuxen 18,00 40,20 80,40 0,00 1,20 2,40 0,0% 3,1% 3,1%

Reskassa, barn/ungdom 10,80 24,00 48,00 0,00 0,60 1,20 0,0% 2,6% 2,6%

Reskassa, duo/fam 32,40 72,60 144,60 0,00 2,40 4,20 0,0% 3,4% 3,0%

Period 30 D

Mina sidor och återförsäljare 715 840 1200 35 40 60 5,1% 5,0% 5,3%

Ombord på buss/tåg 745 870 1230 35 40 60 4,9% 4,8% 5,1%

Period 20 D

Mina sidor och återförsäljare 725 860 1280 35 40 60 5,1% 4,9% 4,9%

Ombord på buss/tåg 755 890 1310 35 40 60 4,9% 4,7% 4,8%

Period Student 30 D (25% rabatt)

Mina sidor och återförsäljare 535 630 900 25 30 45 5,0% 5,0% 5,3%

Ombord på buss/tåg 565 660 930 25 30 45 4,7% 4,8% 5,1%

Period Ungdom 30D Län 200 200 200 10 10 10 5,3% 5,3% 5,3%

Ombord på buss/tåg 230 230 230 10 10 10 4,5% 4,5% 4,5%

Period 365 6 795 7 980 11 400 335 380 570 5,2% 5,0% 5,3%

Period Länsgräns 30 D (30 % rabatt i Jönköpings län, tillkommer angränsande läns pris)

Mina sidor och återförsäljare 500 590 840 25 30 40 5,2% 5,4% 5,0%

Ombord på buss/tåg 530 620 870 25 30 40 4,9% 5,1% 4,8%

Period Student Länsgräns 30 D (25% rabatt på ovanstående)

Mina sidor och återförsäljare 375 445 630 20 25 30 5,5% 5,8% 5,0%

Ombord på buss/tåg 405 475 660 20 55 60 5,1% 13,0% 10,0%

Period 365 Länsgräns (30%)

Mina sidor och återförsäljare 4 755 5 585 7 980 235 265 400 5,2% 5,0% 5,3%

Period Jkpg län +Väst följer Västtrafiks prissättning för deras motsvarande produkt

Period Barnvagn (årskort) 630 30 0 0 5,0%

Ombord på buss/tåg 660

Resenärskategorier för enkelbiljett

Vuxen 20år- 

Barn/ungdom 7-19år 

Barn under 7år åker gratis tillsammans med betalande resenär

Duo/familj - giltig för max fem personer varav högst två vuxna 

*Lågtrafikpris gäller under följande tider: helgfri måndag-torsdag kl. 09-14 och kl. 18-23,

 helgfri fredag kl. 09-14 samt lördag- söndag och helgdag kl. 04-18.

Ombordavgift 30
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Förvaltningsnamn  

Avsändare      

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor 
 

1. Inledning 
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I 

lagen ges hänvisningar till lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de 

behandlingar som berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om 

resekostnadsersättning skall prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning 

skall ske enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer. 

Sjukvårdshuvudmannen har med andra ord stora friheter att själv utforma innehållet och 

omfattningen av sjukreseverksamheten. 

 

1.1 Vem omfattas av regelverket för sjukresor? 

Alla personer som omfattas av AFL (Lagen om allmän försäkring) har rätt till 

sjukreseersättning enligt detta regelverk. Försäkrade enligt AFL är alla svenska och 

utländska medborgare som är bosatta i Sverige. EU/EES medborgare, samt medborgare i 

Schweiz, som inte är bosatta i Sverige, har rätt till akutsjukvård och sjukresa när de 

tillfälligt vistas här. Detta enligt samma regler som gäller för svenska medborgare. Även 

asylsökande omfattas av detta regelverk. 
 

1.2 Utbetalning av sjukreseersättning 

Begäran om sjukreseersättning ska lämnas till Sjukreseenheten inom 2 år efter resedatum. 

Lämnas begäran senare får patienten ingen ersättning. Utbetalningar under 50 kr betalas 

inte ut. Patient kan däremot spara flera kvitton och få ersättning för dem. 

 

1.3 Preskriptionstid 

Om patient eller dödsbo inte hämtat ut pengar som Sjukreseenheten utanordnat är 

preskriptionstiden 10 år. 
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1.4 Omprövning av beslut 

Beslut som grundar sig på det av Regionstyrelsen antagna regelverket kan inte omprövas 

på tjänstemannanivå. 

 

2. Färdsätt 
Generellt är det alltid billigare färdsätt som gäller. Det är alltid hälsotillståndet som avgör 

vilket färdsätt som patienten kan få ersättning för. 

Hälsotillståndet avgör hur länge en patient kan vänta när tiden i vården inte passar med 

tåg- eller busstider. Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för med 

tåg/buss med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande 

vårdpersonal. 

 

2.1 Privat bil 

Milersättning inom länet lämnas endast för resor till vissa återkommande kvalificerade 

behandlingar vid länets sjukhus se punkt 3. 

Ersättning ges för närmaste (inte snabbaste) resväg och beräknas från patientens 

folkbokföringsadress till närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. 

Om en patient som fått specialist- eller vårdgarantiremiss är berättigad att få åka sjukresa 

istället blir skjutsad till vården av en person som därefter reser tillbaka, utan att patienten 

följer med, dras ingen egenavgift för returresan. Detta gäller endast för resor utanför länet 

med egen bil. 

 

2.2 Buss eller tåg 

I första hand ska patienten åka buss eller tåg. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral 

eller sjukhus som passar med buss- eller tågtiderna. Busshållplats finns oftast vid 

vårdinrättningarna. 

Innan patienten får åka sjukresa på grund av att buss- eller tågtider inte passar måste 

patienten ha försökt ändra tiden för besöket. 

Ersättning för buss- och tågresor inom länet lämnas endast för vissa resor till 

återkommande kvalificerad vård vid länets sjukhus se punkt 3. 
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2.3 Sjukresa med serviceresefordon 

Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på annat 

sätt ta sig till vården har rätt till sjukresa med serviceresefordon. Resan beställs via 

Beställningscentralen för Serviceresor. 

Barn under 16 år som inte har färdtjänst kan i undantagsfall beviljas sjukresa med 

Serviceresefordon vid enstaka tillfällen, men då krävs ett godkännande från 

Beställningscentralen för Serviceresor. Vid återkommande resor krävs läkarintyg. 

Patienten kan åka sjukresa med serviceresefordon från olycksplats eller sin 

folkbokföringsadress till valfri vårdcentral inom länet som ingår i Vårdval och i övrigt till 

närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. För vårdval som inom ögon likställs som 

valfri vårdcentral. Saknas allmänna kommunikationer helt kan patienten få resa med 

sjukresa med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation. 

Sjukresan måste alltid beställas via Beställningscentralen för Serviceresor senast kl. 16.00 

en vardag i förväg. Sjukresorna ska i möjligaste mån samordnas. Behandlande vårdgivare 

kan bevilja ensamåkning om synnerliga skäl finns, t ex att patienten är mycket 

infektionskänslig, om patienten pga. sin sjukdom är utåtagerande och aggressiv eller om 

patienten själv har en smittsam sjukdom. 

Vid akuta besök i vården kan beställning ske dygnet runt. Vården använder Cosmickvittot 

eller sjuktransportkvittot som både styrker besöket i vården samt behovet av färdsätt. 

Egenavgift som för sjukresa erläggs. 

I de fall som vårdgivaren inte intygar att hälsotillståndet kräver serviceresa kan 

Sjukreseenheten i efterhand fakturera patienten. 

Den som inte utnyttjar en beställd resa kan faktureras för den kostnad som uppstår om 

avbeställning av resan inte görs senast 30 minuter före planerad hämtning. 

Resor till/från vården sker i samband med vårdbesöket, d v s det är inte tillåtet att bryta 

vårdkedjan med privata ärenden före eller efter vårdbesöket. 

Finns färdtjänsttillstånd berättigar detta till att åka sjukresa enligt villkoren i giltigt 

färdtjänsttillstånd. 

 

2.4 Flyg 

För att flygresa ska beviljas krävs intyg från remitterande läkare/vårdgivare att 

hälsotillståndet kräver detta färdsätt. 
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2.5 Övrigt vid sjukresa 

Resa medges till valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till 

närmaste vårdgivare inom länet som kan ge vård. Den som själv väljer att söka vård på 

annan ort får stå för merkostnaderna som den längre resan innebär. Detta gäller såväl 

inom som utanför länet. Det gäller även när personen på eget initiativ begärt att få bli 

remitterad till annan vårdgivare (valfrihetsremiss). 

I vissa fall kan ersättning ges för resa till annan plats än bostaden 

Vid alla resor med serviceresefordon utanför länet krävs en specialistvårdsremiss. 

Vårdgivaren ska även ha gjort en bedömning av patientens behov av sjukresa med 

serviceresefordon. Detta gäller bara när patientens hälsotillstånd är sådant att privat bil 

och allmänna kommunikationer inte kan användas. 

 

3. Sjukresor inom länet 
Ersättningen för buss, tåg och privat bil inom länet ersätts inte, med undantag av 

sjukresor till vissa återkommande kvalificerade behandlingar vid länets sjukhus. 

Med återkommande menas: 

1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd 

2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd 

3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd 

4-5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd 

Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör. Det innebär att om en 

patient som får strålbehandling 1 gång i veckan under en 10-veckorsperiod blir förkyld 

och uteblir en av gångerna, ändå kan få ersättning. Det innebär också att en dialyspatient 

som bryter armen har rätt till ersättning för resorna till dialysen men inte till ortopeden. 

Cosmickvittot gäller för sjukresor och för resa med serviceresefordon. För de 

ersättningsberättigade bil, buss- och tågresorna finns en särskild blankett. 

Respektive avdelning/mottagning skriver under och skickar in denna blankett till 

Sjukreseenheten för utbetalning. Underskriften innebär att avdelningen/mottagningen 

intygar att behandlingen är en av de godkända behandlingarna samt att patienten deltagit 

angivna datum. 
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Följande behandlingar ger rätt till ersättning under förutsättning att tidsramarna ovan 

uppfylls: 

•Dialysbehandling 

•Strålbehandling 

•Cytostatikabehandling 

•Lung- och allergimottagningen 

•Dagsjukvård Anorexienheten (inkl. uppföljningsbesök) 

•Dagsjukvård Ätstörningsenheten på Psykiatriska kliniken, Värnamo 

•Dagsjukvård på Reumatologmottagningen på Ortoped och Reumatologkliniken, Ryhov 

•Dagsjukvård Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov 

•Övriga besök hos läkare som uppfyller tidsramarna nedan, till exempel ECT-behandling 

För besök till Hematologen Cytostatika kan man få ersättning för resa med bil, buss eller 

tåg vid minst 10 behandlingar inom en period av 6 månader. 

För barn och unga under 18 år gäller att man kan få ersättning för bil, buss eller tåg om 

barnet behandlats på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller 

Habiliteringscentrum. 

Barnet måste behandlas fem gånger eller mer under en period på 10 veckor på Barn- och 

ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller Habiliteringscentrum. Detta 

gäller dock inte regelbundna habiliteringsresor. 

 

4 Sjukresor utomläns, specialistvårdsremiss 
För att få sjukreseersättning vid utomlänsvård krävs alltid specialistvårdsremiss eller 

vårdgarantiremiss utfärdad av behörig läkare inom Region Jönköpings län såvida 

vårdbehovet inte uppstått akut vid vistelse i annat län eller region. För resa med 

serviceresefordon utanför länet ska remitterande läkare göra en bedömning av patientens 

hälsotillstånd och upprätta en specialistvårdsremiss 
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5 Utomlänspatienters hemresor och våra länsbors hemresor från 

annat län 
Olika regler för sjuk- och behandlingsresor gäller när man får vård i annat landsting. 

Vårdlandstinget ska informera patienten om att denna kan få stå för resekostnaden själv 

beroende på vilka regler som gäller. 

Kontakta alltid hemlandstinget före hemresan. Dessa resor beställs via 

Beställningscentralen för Serviceresor i patientens hemlandsting. Med hemlandsting 

avses det landsting eller den region där patienten är folkbokförd. 

Regionen ersätter kostnad för resa till närmaste vårdinrättning efter akut insjuknande eller 

olycka vid vistelse i annat län. 

Hemresa efter sådant akut insjuknande eller olycka ansvarar patienten själv för. Fakturor 

på sådana resor från andra landsting betalas inte av Region Jönköpings län. 

 

6 Regler för personer från EU/EES-länder och övriga länder 

 

6.1 EU/EES-medborgare och nordiska medborgare.  

Utländska medborgare som under tillfällig vistelse inom landstingsområdet, drabbas av 

akut sjukdom eller olycksfall har rätt till akut sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen 

(HSL). Patienter som omfattas av EU/EES-avtalet ska visa EU-kort och intyg som styrker 

identiteten för att få sjukvårdsförmåner till samma kostnad som svenska medborgare. För 

patienter från nordiska länder räcker det med pass eller annan ID-handling som styrker 

identitet och nationalitet. 

Sjukvårdsförmånerna för EU/EES-medborgare och nordiska medborgare omfattar även 

akut sjukresa från vistelseort alternativt olycksplats till närmsta vårdgivare. 

Sjukresan ska ske med det färdsätt som patientens tillstånd kräver. Patienten betalar 

samma egenavgift som länsinvånare för sin sjukresa 

Patient från EU/EES-land har också rätt till returresa till vistelseort eller tillfällig bostad i 

Sverige efter avslutad vård. Samma regler som för svenska medborgare gäller. 
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6.2 Medborgare från övriga länder 

Medborgare från övriga länder har inte rätt till sjukresor eller till ersättning för resor till 

och från sjukvården. Detta gäller även överflyttningsresor. För asylsökande se punkt 5. 

 

7 Reseersättning och egenavgift 
Generellt sett är det endast den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften, som 

ersätts av regionen. 

 

7.1 Privat bil 

Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgift 120 kr enkel resa. 

Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård 

vid länets sjukhus. Se punkt 3.  

Parkeringsavgifter ersätts endast när det är en anslutningsresa till tåg eller buss. 

Övriga parkeringsavgifter, biltullar, broavgifter samt trängselskatt ersätts inte. 

Vid resan med privat bil är det samma ersättning per kilometer oavsett hur många som 

åker med i fordonet. 

 

7.2 Buss, tåg, flyg och färja 

Biljettkostnader för 2:a klass ersätts med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa, undantag 

flyg där egenavgiften är 120kr. I annat fall Länstrafikens lägsta zonpriser. Vid beställning 

av resa via Internet ersätts även bokningsavgift.  

Vid behandlingsserier förutsätts t ex zonkort eller länskort.  

Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård 

vid länets sjukhus. Se punkt 3. 

 

7.3 Serviceresor 

Egenavgift för sjukresa med som beställs hos beställningscentralen för Serviceresor är 

120 kr enkel resa. 
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Patienten ska betala en egenavgift enkel resa, t ex en patient som åkt sjukresa till 

vårdcentralen och därefter remitterats vidare betalar ingen ny egenavgift. Detsamma 

gäller för de som betalat egenavgift för anslutningsresa till annat fordon. 

Serviceresor ser om patienten åkt sjukresa till vårdcentralen och tar då bort egenavgiften 

för fortsättningsresan. Cosmickvittot eller sjuktransportkvittot används. 

Intagna på kriminalvårdsanstalt betalar ingen egenavgift. Hemlandstinget debiteras. 

Ålderspensionärer (över 65 år) som reser till geriatrisk dagsjukvård betalar ingen 

egenavgift.  

Patient som reser till/från vården på grund av allmänfarlig sjukdom enl. Smittskyddslagen 

(SML) betalar ingen egenavgift. 

Donator och ledsagare betalar ingen egenavgift. 

Den som har en förfallen skuld till Region Jönköpings län erhåller ingen ersättning. 

Istället sker kvittning mot skulden. 

 

7.4 Asylsökande 

Hälsotillståndet avgör färdsätt till vården för akut vård. 

Enligt lag ska de asylsökandes egenavgift för sjukresor i vara högst 40 kronor. För att den 

lägre avgiften ska gälla måste patienten visa LMA-kortet för föraren i samband med 

betalning. Justering i efterhand tillåts inte. Fakturering kan inte ske. Egenavgift 40kr 

gäller även för dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) men inte blivit 

kommunplacerad. Dessa personer ska uppvisa LMA-kort eller PUT-bevis. Asylsökande 

har inte rätt till reseersättning för resor med egen bil, buss eller tåg. 

 

7.5 Reseersättning ledsagare 

Behovet av ledsagare ska alltid vara styrkt av vårdgivaren. 

En förutsättning för att ledsagarens kostnader för allmänna kommunikationer ska ersättas 

är att patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren 

hjälper patienten med t ex betalning, bagage och liknande. Gäller endast för resor utanför 

länet. 

För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I 

normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under 

färden av fler, kan två ledsagare accepteras. 
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Endast de faktiska kostnaderna för resan ersätts enligt detta regelverk. Förlorad 

arbetsförtjänst, utlägg för kost etc. ersätts inte. 

En ledsagare kan följa med patienten i serviceresefordonet om patientens ålder eller 

tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med t ex 

betalning, bagage och liknande. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Behandlande 

legitimerad personal kan intyga att ytterligare en ledsagare behövs under färden 

(alternativt en ledsagare utöver vad färdtjänsttillståndet medger). Om fler ledsagare följer 

med faktureras patienten för kostnaden i efterhand. 

Stannar patienten kvar för vård (utanför länet) får ledsagaren resa hem med billigaste 

färdsätt (tåg eller buss). Ingen egenavgift dras. Observera att den som följer med i 

ambulans inte får ersättning för hemresan. Resor för enbart följeslagare med 

Serviceresefordon medge inte. Om vården beställer resa för person som inte är patient 

faktureras avdelningen/mottagningen för resans totala kostnad. 

All reseersättningen söks av patient och betalas till patient. 

Boende på särskilt boende jämställs med eget boende. Om kommunens personal är med 

som ledsagare gäller samma regler som för medföljande anhöriga. 

Eventuella merkostnader för personalens återresa med taxi ersätts inte enligt detta 

regelverk. 

När personal följer med som vårdare under transport vid t ex överflyttning ska detta anges 

vid beställningen. Detta gäller även för återresa utan patient. Samåkning enligt gällande 

regler ska ske för återresa. 

 

7.6 Forskning och donation 

För patienter som kallas i forskningssyfte till annat landsting ges reseersättning endast om 

remitterande klinik i vårt landsting givit sitt godkännande till fortsatt 

forskning/uppföljning. Specialistvårdsremiss krävs. För patienter som är skrivna i 

Jönköpings län och som ingår i studie- och forskningsprojekt i vårt landsting, gäller 

följande: 

Den som av hälsoskäl inte förmår att resa med allmänna kommunikationer eller privat bil 

kan beställa sin resa via Serviceresor. Ingen reseersättning för privat bil, buss eller tåg 

utgår inom länet. 

Patientens hemlandsting står för donatorns resor. Sjukreseenheten betalar ut ersättning 

utan avdrag för egenavgift.  
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7.7 Barn o barnperspektivet  

Ersättning för resa till besök hos sjukt barn (ej fyllt 18 år) kan i vissa fall betalas. 

Bestämmelserna om färdsätt, belopp och egenavgift gäller även för dessa resor. 

Reseersättning ges när förälderns/föräldrarnas eller den anhöriges besök ingått som en 

aktiv del i behandlingen av barnet. Det kan gälla besök till Anorexienhetens dagsjukvård 

inom länet eller efter remitterad vård till sjukhus utanför länet. 

Ersättning för resa och övernattning kan ges för en besöksresa i veckan (oavsett om det är 

en ren besöksresa eller om besöket kombineras med t ex läkar-kurator- psykologsamtal) 

hos barn som vårdas akut eller efter specialist- eller vårdgaranti på sjukhus utanför länet. 

Ett besök per vecka ersätts även om den andra föräldern eller annan anhörig vistas 

stadigvarande hos barnet på sjukhuset. 

Barnets folkbokföringsadress avgör varifrån reseersättning utbetalas. I vissa enstaka fall 

kan ersättning beviljas för resa från annan ort i eller utanför vårt län. 

Om ett barn, som t ex bor med sin mor i Jönköping, får behandling på 

Universitetssjukhuset i Linköping kan fadern, som är bosatt i Halmstad, få reseersättning 

från Halmstad till Linköping för deltagande vid exempelvis psykologsamtal. En 

individuell prövning görs alltid. Vikten av att båda föräldrarna deltar i behandlingen ska 

styrkas av vårdgivaren. 

För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I 

normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under 

färden av fler, kan 2 ledsagare accepteras. 

 

7.8 Övernattning 

Kostnader för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan ersättas om 

det blir billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad. 

Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt att resa samma dag som besöket är 

planerat, t.ex. planerat läkarbesök före kl. 10:00 kan vara skäl till övernattning måste ske. 

(Billigaste boende ersätts dock max 1.500kr/natt t.ex. om resa måste påbörjas före kl. 

04:30.) 

Om övernattning ordnas i privat boende kan ersättning ges enligt de bestämmelser som 

gäller för Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

7.9 Ej ersättningsberättigade resor 

Följande är exempel på resor som inte omfattas av regelverket för sjuk- och 

behandlingsresor: 
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•Taxiresor som beställs direkt via taxi. 

•Resor till vårdgivare utan avtal med regionen eller anslutna till Försäkringskassan. 

•Anhörigas besöksresor (vissa undantag för besök hos barn på sjukhus). 

•Resor mellan privat adress och särskilt boende som jämställs med eget 

boende 

•Dagvård med social inriktning 

•Förebyggande hälsovård (t.ex. MVC, BVC, familjecentral, BB-hemvård, vaccinationer, 

hälsokontroller efter generella kallelser till vissa målgrupper t.ex. mammografi, 

cellprovtagning, aortascreening etc.) 

•Friskvård 

•Bassängträning i kommunalt eller privat badhus som inte leds av sjukgymnast 

•Företagshälsovård (läkare, sjukgymnast etc.) 

•Apotek 

•Optiker 

•Frisör (undantag: Efter remiss från Onkologkliniken godkänns en resa till frisör inom 

länet för utprovning av peruk) 

•Familjerådgivning 

 

8. Regler för gästdialys 
Patienten måste ha en remiss (valfrihetsremiss). Ersättning för resa som är längre än resan 

från hemorten till hemsjukhuset betalas under en sjudagarsperiod per år. Under denna 

vecka får egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet alternativt högkostnadsskydd 

utnyttjas. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid. 

För övriga längre resor gäller de vanliga reglerna om valfrihet utanför länet. Det innebär 

att patienten får stå för merkostnaden för längre resor. Egenavgiften får inte 

tillgodoräknas i högkostnadsskyddet och betalningsförbindelse för taxi kan inte skrivas. 

Kortare resor ersätts alltid men endast en sjudagarsperiod per år räknas in i 

högkostnadsbeloppet. Under denna vecka får egenavgiften tillgodoräknas i 
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högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under 

denna tid. 

 

9. Permission och permissionsresor 

9.1 Betalning vid permissioner  

För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar 

patienten ingen patientavgift. 

 

9.2 Resdag  

Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 

resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad 

permission. 

 

9.3 Permissionsdag 

Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 

timmar mellan kl. 00.00 och kl. 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och 

från sjukhuset. 

 

9.4 Omfattning av permissionen 

Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. Undantag: Avsteg från 

denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och 

där permissionen ingår som ett led i behandlingen. 

 

9.5 Permissionsresor 

För att ersättning ska utgå måste permissionen vara på initiativ av behandlande 

vårdpersonal och ingå som ett led i behandlingen. 

Huvudregeln är att reseersättning ges för resa till/från bostaden. I vissa fall kan ersättning 

ges för resa till annan plats än bostaden t ex till en anhörig. Merkostnader överstigande en 

mils längre resa får patienten stå för själv. 

Om patientens hälsotillstånd är sådant att allmänna kommunikationsmedel inte kan 

användas och anhöriga inte kan skjutsa så kan serviceresefordon beställas via 
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Serviceresor. För barn upp till 16 år (som inte har färdtjänst) krävs särskilda skäl för att 

beviljas sjukresa, eftersom det i normalfallet är vårdnadshavares ansvar att skjutsa. 

Andra resor i samband med permission är inte sjukresor och får inte beställas via 

Serviceresor. 

Taxirekvisition används om patienten av hälsoskäl inte själv kan köra, inte klarar av att 

åka tåg eller buss och inte har någon närstående som kan skjutsa. Patienten betalar ingen 

egenavgift. 

 

10. Högkostnadsskydd för sjukresor 
För att få högkostnadsskydd för sjukresor ska man inom tolv månader ha betalat minst 

2160 kr i egenavgifter. Endast ersättningsberättigade resor ingår i högkostnadsskyddet 

och patienten är själv ansvarig för att spara kvitton och underlag. 

Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder 

att meddela sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet. 

Vid resa med egen bil registrerar Sjukreseenheten resekostnaderna manuellt efter att 

underlag lämnats in. Beräkning av högkostnadsskydd sker med automatik för resor som 

beställs och utförs med Länstrafikens Serviceresefordon. Detta innebär att när första 

sjukresan sker (alt nuvarande högkostnadsskydd går ut) påbörjas beräkning av 

egenavgiften och när belopp (f.n.) 2 160 kr uppnåtts inom en 12-månadsperiod sker ingen 

debitering av avgift inom 12-månadsperioden. Manuella justeringar av datum kan inte 

ske. 

Högkostnadsskydd för sjukresor får endast utfärdas för personer som är folkbokförda i 

Jönköpings län.  
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Förvaltningsnamn  

Avsändare      

Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

 

Regelverk för färdtjänst 

 

Allmänt 
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna 

kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån 

funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle. 

 

Syfte 
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings 

Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för invånare 

i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av färdtjänst har Region 

Jönköpings län förutom Lag om färdtjänst (1997:736) samt domstolarnas 

domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett 

regelverk för färdtjänst. 

 

Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid 

myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som 

ansöker om färdtjänst skall kunna bedömas rättsäkert utifrån samma grund. 

Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen 

men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i 

färdtjänstlagen. 

 

Tillstånd till färdtjänst 
Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande 

paragrafer: 

 

6§ Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. 

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, 

om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren). 
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Lag (2010: 1068). 

 

7§ Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av 

funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att 

förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 

Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i 

motsvarande ålder utan funktionshinder. 

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av 

det allmänna. Lag (2006:1114). 

 

8§ Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, 

skall tillståndet gälla även ledsagaren. 

 

9§ Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. 

Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om 

 

1. vilket färdsätt som får användas, 

2. inom vilket område resor får göras, och 

3. hur många resor tillståndet omfattar. 

 

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till 

antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får 

tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114). 

 

 

Färdtjänstformer 
För den som är folkbokförd i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om 

färdtjänsttillstånd. Färdtjänst finns i följande former: 

 

Färdtjänst 
Med färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Resorna regleras i 

detta regelverk. 

 

Länsfärdtjänst 
Med länsfärdtjänst avses resor inom Jönköpings län och max 3 mils resväg 

in i angränsande län. Resorna regleras i detta regelverk. 

 

Resa i annan kommun utanför länet 
Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför 

länet. 

Om inget annat anges gäller regelverk ”Färdtjänst” även för resa i annan 

kommun 

utanför Jönköpings län. 
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Övrigt 
Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagda 

serviceresor och kombination av resor, till exempel anslutning till tåg för 

resor inom länet, komma att prövas. Vid sådana försök blir de regler som i 

förekommande fall beslutas i särskild ordning överordnade detta regelverk. 

 

Regelverk 
 

1. Ansvar för färdtjänst 
Varje kommun, eller om kommunen överlåtit ansvaret till den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten, ansvarar för att anordna färdtjänst av god kvalitet 

enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736. 

 

Med den ansvariga myndigheten avses i detta regelverk Region Jönköpings län 

med dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik. 

2. Rätt till färdtjänst 
Den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga 

svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 

kommunikationsmedel har rätt till färdtjänst. 

3. Ansökan om tillstånd 
Ansökan om färdtjänsttillstånd görs hos den ansvariga myndigheten. Färdtjänst 

medges jämlikt 7 § i Lag om färdtjänst till personer med varaktigt funktionshinder 

av minst tre månader. 

4. Beslut 
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövningen för färdtjänst och 

meddelar beslut. 

5. Överklagande av beslut 
Tillståndsgivarens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068). 

Överklagandet ska ske skriftligt och vara den ansvariga myndigheten tillhanda 

inom tre veckor efter att sökanden fått del av beslutet. 

6. Giltighetstid 
Färdtjänsttillstånd är som regel tidsbegränsat i högst tre år.  

 

En person kan få tillstånd utan tidsbegränsning om funktionsnedsättningen bedöms vara 

livslång, trots eventuell framtida medicinsk utveckling. I bedömningen ska även tas 

hänsyn till förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken och framtida nya trafiklösningar 

med olika servicenivåer i samband med/eller under resan.  

7. Återkallande 
Färdtjänsttillstånd kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre 

finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 

överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst. 
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8. Färdtjänstens omfattning 
Färdtjänsten omfattar arbets-, studie- och fritidsresor. Resa får ske inom 

Jönköpings län och max 3 mils resväg in i angränsande län.  Vid resa utanför länsgränsen 

ska resan påbörjas eller avslutas i Jönköpings län. För resor inom annan kommun utanför 

länsgränsen, se punkt 9. Färdtjänst får inte användas till tjänsteresor. 

9. Resa inom annan kommun 
Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför 

Jönköpings län. Resan prövas resa för resa och kan förenas med speciella villkor. 

Under en 14-dagarsperiod beviljas max 6 enkelresor och under en 12-månadersperiod 

beviljas max 60 enkelresor.  

10. Färdsätt 
Fordonsvalet görs utifrån vad som framgår av tillståndet. 

Länstrafiken avgör vilket fordon som lämpar sig bäst för den aktuella resan. 

 

11. Beställning av resa 
Beställning av färdtjänstresa ska ske i god tid via beställningscentralen för 

Serviceresor. Resa inom den egna kommunen ska dock beställas senast en timme före 

avresa. Länsfärdtjänstresa ska beställas senast fyra timmar före avresa, resa före kl. 

10.00 måste beställas dagen innan senast kl. 19.00. 

Fram- och återresa går att beställa vid samma tillfälle. 

Avbeställning av resa ska ske senast 30 min innan resan skulle påbörjats. 

Ändring av bokad resa resulterar i en ny beställning. 

Begäran om avresetid eller ankomsttid ska anges vid beställning av resan. 

Beställningscentralen anger lämplig avresetid utifrån begärd ankomsttid. 

12. Justerad avresetid 
För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan senareläggas eller 

tidigareläggas 30 minuter utifrån önskad avresetid. Saknas lediga fordonsresurser vid 

beställningstillfället erbjuds alternativ restid. 

13. Hämtning 
Resenären ska vara klar för hämtning i god tid. Hämtning kan ske 5 minuter före eller 

10 minuter efter avtalad hämtningstid. Detta betraktas inte som försening. Efter 

denna tid bör resenären kontakta Serviceresor för besked. Resenären ska meddelas 

när avtalad tid inte kan hållas. 

14. Samåkning 
Färdtjänstresor samordnas via Serviceresor. Begäran 

om särskild chaufför, fordon eller transportör kan inte tillgodoses. 

15. Resväg 
Acceptabel omväg och restid motsvarar restiden för en genomsnittstid för olika 

resealternativ på likvärdig sträcka inom linjetrafiken inklusive väntetid för byten inom 

linjetrafiken. Uppehåll under resan medges inte. 

 



 

     5(12) 

2018-11-01      

 

 

 

 

 

      5(12) 

16. Antal resor 
Den enskilde avgör som regel själv i vilken utsträckning färdtjänst behöver användas. 

Tillståndsgivaren äger rätt att föreskriva hur många resor tillståndet omfattar (9 §). 

 

17. Tider 
Färdtjänstresa får företas följande tider: 

Måndag - torsdag kl. 06.00-24.00. 

Fredag kl. 06.00-02.00. 

Lördag kl. 07.00-02.00. 

Söndag och helgdag kl. 07.00-24.00.  

Resan ska vara avslutad före kl. 24.00 alternativt kl. 02.00. 

Härutöver kan Länstrafiken efter samråd med brukarorganisationerna besluta om 

resor till kl. 02.00 vid några av årets helgdagar. 

 

18. Avgifter och faktura 
För färdtjänstresa uttas en egenavgift motsvarande kontantpriset i Länstrafikens 

gällande prislista (lägst en zon). 

Vid resa utanför länsgränsen tillkommer, utöver aktuellt zonpris, en extraavgift 

motsvarande priset 2 gånger för första zon. 

 

 

Färdtjänstberättigade barn (0-6år) och ungdomar betalar enligt Länstrafikens 

prislista för skolungdom.  

 

Vid erläggande av egenavgift eftersträvas så jämna pengar som möjligt och förare 

växlar max 200-kronorssedel. 

 

Om resa beställts och inte ska genomföras ska avbokning ske senast 30 minuter 

innan resan skulle påbörjas, om avbokning inte sker kan avgift faktureras med 

100kr/beställd resa. 

 

Samtliga egenavgifter (inkl. pris för arbetsresor) kan faktureras kund. Kund anmäler detta 

vid ett tillfälle t.ex. i samband med beställning av resa alt vid erhållande av tillstånd och 

gäller tills vidare. Kund erhåller faktura på samtliga utförda resor i efterskott avseende 

färdtjänst, arbetsresor, sjukresor. Sker inte betalning enligt faktura kan kund stängas av 

från tjänsten faktura och betalning sker då med kontant betalning/kortbetalning innan 

resan påbörjas.  

 

Egenavgift för resa inom kommun utanför länet (enligt punkt 9) är 10 kr per km, dock 

minst 50 kr per enkelresa. Priset inkluderar även en (1st) medresenär/ledsagare.   

19. Assistans 
Den som är i behov av assistans till och från bostaden kan erbjudas detta. Assistans 

innebär att chauffören hämtar och lämnar den färdtjänstberättigade i bostaden eller i 

annan lokal. 
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20. Ledsagare 
Den som är i behov av hjälp under resan kan beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare ska 

vara knutet till resan och inte vistelsen på resmålet. Med ledsagare avses en person som 

följer med den färdtjänstberättigade för att denna ska kunna genomföra en resa. 

Ledsagaren ska kunna bistå med all den service som behövs och även vara behjälplig 

mellan bostad och påstigningsplats. Ledsagare får inte själv vara innehavare av 

färdtjänsttillstånd eller ha behov av förarens assistans eller medtaga hjälpmedel. 

Behovet av ledsagare ska framgå av tillståndet. Ledsagare betalar ingen avgift. 

21. Medresenär 
Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en (1) medresenär som inte är ledsagare. 

Egna barn under 12 år har också rätt att följa med på resan och räknas då som medresenär 

utöver ovan angivna medresenär. Önskemålet om medresenär ska meddelas vid 

beställning av resan. Medresenärer betalar samma zonavgift som den 

färdtjänstberättigade. Ungdom som är medresenär betalar ungdomspris och barn 0- 6 år 

betalar ingen avgift vid resa tillsammans med vuxen. 

22. Arbetsresor 
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och 

arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som vuxenstuderar. För 

den som regelbundet måste resa före kl. 06.00 eller efter kl. 24.00 beviljas undantag från 

ovanstående restider. Arbetsresor kan betalas med en fast månadskostnad som följer 

priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för vuxen, och antal zoner.  

Vid arbetsresa över länsgräns gäller Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för vuxen, 

med länsgiltighet. Villkoret för en månadskostnad är att den betalas via faktura i  

efterskott. Vid utebliven betalning av fakturan förfaller möjligheten till en månadskostnad  

och resorna betalas vid varje enskild resa enligt avgiften för övriga färdtjänstresor  

enligt punkt 18.   

För den som åker arbetsresa finns möjlighet att inkludera lämning/hämtning på 

förskola/fritids för egna barn (max 12 år) i anslutning till resa till/från arbetet. 

23. Skolskjuts 
Färdtjänst kan inte utnyttjas av elever till och från grundskola eller särskola 

inklusive gymnasiesärskola eller för resor under skoltid. 

24. Hjälpmedel 
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får medtas 

under resan. Vid beställning av resa ska den resande anmäla vilka hjälpmedel som ska 

medtas under resan. Ledsagare och medresenär kan inte medtaga egna hjälpmedel eller 

egen rullstol på resan, krycka/käpp är undantaget. 

Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm och 

B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i varje 

enskilt fall. 

25. Trappklättrare/förflyttning i trappor 
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den egna 

bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare. 
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Förflyttning med trappklättrare kan beviljas under max 18 månader eller med max 24 

enkelresor per år så länge färdtjänsttillståndet är giltigt. Endast ett av alternativen kan 

väljas.  

Om kund bor på särskilt boende, enligt beslut från äldre- och funktionshinderomsorgen, 

finns möjlighet till max 24 enkelresor per år för besök på tidigare folkbokföringsadress.  

 

Förflyttning med trappklättrare utförs inte inne i bostad/lägenhet. 

Vid liggande transport kan förflyttning i trappa utföras om förflyttningen gäller till/från 

den egna bostaden. 

För samtliga förflyttningar i trappor gäller att uppdraget ska vara genomförbart 

och ska kunna ske utan risker för förare och/eller kund. Bedöms risker finnas 

utförs inte förflyttning. 

26. Bagage 
Bagage får tas med på resan, i normalfallet två normalstora väskor/kassar. Bagage för 

ledsagare och/eller medresenär får per person medtagas max en normalstor väska/kasse. 

Med bagage därutöver kan färdtjänstresa inte utföras. 

 

27. Husdjur 
Husdjur får inte medföras. Undantaget är ledarhund/ servicehund som vid behov får 

medtas. 

 

28 Allmän kollektivtrafik 
Vid resa i den allmänna kollektivtrafiken inom Jönköpings län med Länstrafiken kan 

färdtjänstberättigad med giltigt tillstånd ta med en medresenär som hjälper till på resan. 

Färdtjänstberättigad betalar enligt Länstrafikens ordinarie priser och den som följer med 

på resan åker fritt på det så kallade Ta-med-en-vän-kortet som den färdtjänstberättigade 

erhåller från Länstrafiken. För att medresenär ska åka fritt måste färdtjänstberättigad vara 

med under hela resan. Ta-med-en-vän-kortet stämplas vid påstigning. 

 

29. Förändringar 
Inför större förändringar i färdtjänstverksamheten ska synpunkter inhämtas genom 

kommunala handikappråd, kommunala pensionärsråd och Länsrådet för 

funktionsnedsättning. 

 

30 Tillämpningsföreskrifter 
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarig förvaltning 

Jönköpings Länstrafik. 

 

31. Ikraftträdande 
2019-01-01, om inget annat anges. 
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Regelverk för riksfärdtjänst 
 

Allmänt 
Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och varaktig 

funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader inom Sverige utan måste resa 

på ett särskilt kostsamt sätt.  

 

Riksfärdtjänst är avsedd för personer vars funktionsnedsättning är varaktig. Med 

varaktig menas att funktionsnedsättningen förväntas bestå i minst tre månader.  

 

Syfte 
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings 

Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare 

i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har Region 

Jönköpings län förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) samt domstolarnas 

domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett 

regelverk för riksfärdtjänst. 

 

Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid 

myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som 

ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättsäkert utifrån samma grund. 

Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen 

men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i 

riksfärdtjänstlagen. 

 

 

 Tillstånd till riksfärdtjänst 
 

Tillstånd för riksfärdtjänst beskrivs i Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst enligt följande 

paragrafer: 

 

4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om 

tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om kommunens 

uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av trafikhuvudmannen 

(tillståndsgivaren). Lag 2006:1115). 

5 § Tillstånd ska meddelas om 

1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras 

med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,  

2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild 

angelägenhet,  

3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun, 
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4. resan görs med taxi, ett förändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna 

kommunikationer tillsammans med ledsagare, och 

5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. 

Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande 

ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115). 

 

6§ Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, skall 

tillståndet gälla även ledsagaren. 

 

7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt. 

 

Regelverk 
 

1. Ansökan 
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om och få tillstånd för riksfärdtjänst.  

Ansökan bör vara Länstrafiken tillhanda senast 21 dagar innan avresa, Inför 

storhelger bör ansökan göras tidigare, till exempel vid jul- och nyårshelg då ansökan ska 

göras senast den 15 november. 
 

2. Tidpunkt för resa 
Vid resa med allmänna kommunikationer gäller aktuella tidtabeller.  

Vid resa med serviceresefordon gäller samma tider som för resa med färdtjänst (se punkt 

17 i regelverket för färdtjänst).  

 

3. Ändamål eller annan betalare 
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller 

någon annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan ska ske 

inom Sverige, från en kommun till en annan. 

 

Riksfärdtjänst är inte avsedd för resor med ändamålen tjänsteresor, arbete, 

utbildning, sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning enligt 

riksfärdtjänstlagen beviljas inte för resor som bekostas av det allmänna (det vill säga 

staten, en kommun eller ett landsting). 

 

4. Val av färdmedel 
Region Jönköpings län beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens 

funktionshinder. Val av färdmedel ska användas utifrån följande prioriteringar 

med hänsyn till resenärens funktionshinder: 

1. Allmänna kommunikationer 

2. Allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon 

3. Bil eller specialfordon. 

 

Ersättning för resor med hyrbil eller privatbil medges inte. 

 

Riksfärdtjänstresor sker i första hand med allmänna kommunikationer 
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tillsammans med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon. Det är 

funktionshindret samt vilka förbindelser som finns samt hur tillgängliga dessa är 

som avgör vilket färdmedel som ska användas och om ledsagare behövs. Resa 

med bil eller specialfordon beviljas inte på grund av avsaknad av allmänna 

kommunikationer. 

 

Om en del av resa kan göras med allmänna kommunikationer på egen hand, kan 

riksfärdtjänst beviljas för den del av resan som måste ske med anslutningsfordon. 

 

Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan anskaffas beviljas inte. 

 

Förskjutning av resa kan ske för att möjliggöra lägre biljettpris alternativt 

samåkning. För resor upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas eller tidigare 

läggas maximalt 6 timmar och för längre resor kan avresetiden förskjutas eller 

tidigareläggas maximalt 12 timmar. 

 

Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenavgiften 

betalas i enlighet med regeringens föreskrifter (f.n. 1993:1148). 

 

Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten anvisar hur biljetter erhålls eller om den 

enskilde själv ska köpa biljetter på billigaste sätt. Ersättning för resan 

återbetalas vid uppvisande av biljetter eller kvitton. 

 

Samordning av resorna sker regelmässigt där det är möjligt och 

planeras i sin helhet av Jönköpings Länstrafik eller av företag som på 

uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska samordna resorna. 

 

Uppehåll under resa utöver toalettbesök medges ej. Vid längre resor kan matpaus 

bli aktuell. 

 

5. Ledsagare 
Med ledsagare avses en person som måste följa med tillståndshavaren för att 

denne ska kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. För att ha rätt till ledsagare 

ska situationen vara sådan att resenären inte kan klara av att genomföra resan 

med den service som ges av trafikföretaget. Behovet av antal ledsagare skall 

vara knutet till själva resan. Ledsagaren får själv inte vara i behov av assistans 

från föraren. 

 

6. Medresenär 
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk 

resekostnad. 

 

En (1) medresenär får följa med. Vid resa med taxi/specialfordon/ 

serviceresefordon betalar medresenären samma egenavgift som den 

riksfärdtjänstberättigade och detta gäller även barn under 12 år. 

 

Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer 

följa med och medresenären betalar pris enligt linjetrafikens priser. 
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Finns egna barn under 12 år kan fler medresenärer förekomma. 

 

7. Hjälpmedel och bagage 
I normalfallet får endast personligt förskrivna hjälpmedel, som inte går att låna 

eller hyra på plats, tas med på en riksfärdtjänstresa. 

Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm och 

B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i varje 

enskilt fall. 

 

Hygienartiklar, till exempel blöjor, får normalt inte medföras i större utsträckning än vad 

som behövs under själva resan och ett par dagar på resmålet. Ledsagare 

och/eller medresenär får medtaga max en normalstor 

väska/kasse per person. 

Hjälpmedel och bagage ska tillsammans med kund och eventuellt beviljad 

ledsagare/medresenär rymmas i ett fordon. 

 

8. Husdjur 
Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler 

som gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med taxi/specialfordon/ 

serviceresefordon får ledarhund/servicehund medfölja, övriga husdjur får inte 

medföras. 

 

9. Avbokning 
 

Avbokning sker så snart det är känt att resan inte kan genomföras. 

Under kontorstid sker avbokning till företag som på uppdrag av 

Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna och för kännedom till 

Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten.  

 

Behöver avbokning ske utanför kontorstid kontaktas i första hand det företag som på 

uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna (f.n. Riksfärdtjänsten Sverige AB). I 

andra hand kontaktas respektive trafikföretag. 

Vid försent avbokad resa kan kostnader för hela/delar av resan faktureras den 

enskilde.  

 

10. Återkallelse av tillstånd 
Enligt riksfärdtjänstlagen, 6§ kap, får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för 

riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren 

gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter 

som gäller för riksfärdtjänst. Föreskrifter får ändras, om ändrade förehållanden 

föranleder det. Återkallelse av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de 

fall vederbörande har ett tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett 

visst antal resor. 
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11. Vilka beslut får överklagas 
Alla beslut enligt 4-7 samt 9 §§ riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt 

förvaltningslagens bestämmelser. 

 

12. Tillämpningsföreskrifter 
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarigt verksamhetsområde 

Jönköpings Länstrafik. 

 

13. Ikraftträdande 
2019-01-01, om inget annat anges. 
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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

      

Principer för prissättning vid 
Kulturhuset Spira 2019 
 

Biljettpriser 
 

Den genomsnittliga prisnivån för 2019 ska jämfört med 2018 vara oförändrad. 

Biljettpriserna ska ligga i intervallet 80 kronor till 1 000 kronor.  

Prisdifferentiering sker utifrån följande principer: 

 Alla produktioner ska erbjuda ett tillgängligt prisspann. 

 Prisspannet ska vara konsekvent i förhållande till produktionstyp och lokal. 

 Egna produktioner ska prissättas i linje med gästande externa produktioner. 

 Flera priszoner i teatersalongen och konsertsalongen ska erbjudas. 

 Ett begränsat antal föreställningar erbjuds till försäljning i samband med 

biljettsläpp och fler biljetter släpps fler baserat på efterfrågan. 

 Rabatterade priser kan ges till prioriterade målgrupper. 

 Presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kan för 

enskilda tillfällen fatta beslut om priser som ligger utanför det fastställda 

prisintervallet. 

 

Uthyrning av lokaler 
 

Grundläggande principer: 

 

 Flexibel prissättning utifrån rådande förhållanden så att en hög nyttjandegrad 

av lokalerna uppnås. 
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 Marknadsmässig prissättning vid varje givet tillfälle så att inte snedvriden 

konkurrens uppstår. 

 Möjlighet till rabatterade priser för att möjliggöra tillgänglighet för 

lokala/regionala organisationer. 

 Prisuppräkning till nytt budgetår sker i huvudsak utifrån det index som 

regionen använder som allmänt uppräkningstal. 

 

Prissättningen ska utgå från nedanstående ordinarie priser. 

 
   

Priser vid uthyrning av lokaler 2019 

Namn på lokal 

A
n

ta
l s

äl
jb

ar
a 

p
la

ts
e

r 

Ordinarie pris (fullpris) 

P
ri

s 
h

e
ld

ag
 

P
ri

s 
p

r.
 H

al
vd

ag
  

Konsertsalen 783 61 200 42 800 

Teatern 380 49 100 34 400 

Kammaren 160 28 400 19 900 

Café-scenen 130 17 500 12 300 
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Patientavgifter i vården
2019

(Uppdaterad 181016)
Ansvarig Yvonne Stolt
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Avgifter och regler (länk till webplats) Sidnr (länk till dok)

 Patientavgifter (sid 3)

 Grundläggande bestämmelser (sid 4)

 Patientavgifter vid remittering (sid 5)

 Betalning  (sid 6)

 Högkostnadsskydd (sid 7)

 Patientavgifter och koder i Cosmic (sid 11)

 Förtydliganden om patientavgifter (sid 17)

 Patientavgifter/regelverk i slutenvård (sid 26)
(inskrivning, permission, anhörigförmåner mm)

 Intyg (-körkort, -tandvård, -livsmedel mm) (sid 29)

 Intyg och möten (sjukskrivningsprocessen) (sid 32)

 Journal- och röntgenkopior (sid 35)

 Vaccinationer (sid 36)

 Smittskydd (sid 39)

 Avgiftsfria besök och åtgärder (sid 41)

 Patientavgifter för tandvård som ingår i hälso- och sjukvård (sid 44)

 Patientavgifter ögonsjukvård (sid 45)

 Patienter från andra länder (sid 46)
(asylsökande, tillståndslösa, turister, 
EU-medborgare, utlandssvenskar mm) 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21263&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21259&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23792&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23792&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22173&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22173&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21262&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21262&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21278&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21260&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21275&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21269&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21261&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21271&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21271&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21270&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21266&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21268&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23131&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23131&nodeId=31671
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21276&nodeId=31671
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Patientavgifter
Vårdtjänst (ett urval) Avgift

Akutmottagning 
Vård på plats av ambulans

500:-

Allmänläkarvård, primärvård inklusive närakut
Specialistsjukvård
Hembesök, samt tillkommande patienter
Sjukvårdande behandling
Dagsjukvård
Vaccinationer
Bokade besök inför KBT via internet (se mer info om detta under 
"förtydligande"/KBT via nätet)
Mottagningsbesök på distans
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök

(Receptförskrivning/sjukintyg ingår i patientavgiften för både 
sjukvårdande behandling och läkarbesök)

250:-

Provtagning mellan besök
Bentäthetsmätning
Aortascreening
Blodtryck
Hälsovård t ex viktgrupp, hälsokurva
Graviditetstest
Recept via telefon eller via nätet, inkl ”dosförpackade läkemedel”
EKG, Telefon-EKG, Band-EKG
Sjukintyg via telefon eller via nätet
Avgift för sena återbud eller uteblivet besök, för barn
Slutenvård/dygn

100:-

Första remissbesök, remiss från primär- till specialistvård (även akut)
Första remissbesök, remiss från specialist- till primärvård (även akut)
Frikort, mottagning
Barnsjukvård
Hembesök palliativ vård
Kontrollbesök för organdonatorer
Konsultbesök
Smittskydd
Avgiftsfri hälsovård (KVH, BHV, tobaksavvänjning, mammografi)
Gynekologisk hälsokontroll
Recept till barn
Sjukintyg till tonåringar
Öppen hälso- och sjukvård för personer 85 år eller äldre.

0:-

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21260&nodeId=31671
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Grundläggande bestämmelser för 
patientavgifter
Grundprincipen för patientavgiften ska vara att patienten personligen träffar vårdgivaren.

För att avgöra vilken patientavgift som är aktuell måste följande frågor besvaras:

 Omfattas personen av lagen om allmän försäkring?
 Är det fråga om öppen vård?
 Sker besöket på grund av sjukdom?
 Gäller det läkarvård eller sjukvårdande behandling?

Om samtliga dessa frågor kan besvaras med JA ska patienten betala patientavgift.

Patientavgift ska betalas med kort eller faktura, detta gäller även avgift för hälsovård. Det 
gäller även vid akutverksamhet och jourverksamhet.

Vilka omfattas av lagen om allmän försäkring?
Alla i Sverige folkbokförda - såväl vuxna som barn, och är inskrivna hos försäkringskassan.

Lag om allmän försäkring, riksdagen (nytt fönster)

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1962381-om-allman-forsa_sfs-1962-381/
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Patientavgifter vid remittering
 

 Vid remissbesök från primär- till specialistvård eller från specialist- till 
primärvård (även privat specialist) erläggs patientavgift med 0 kronor vid första 
remissbesöket.

 Vid remissbesök inom specialistvården betalas 250 kronor för alla remissbesök. 
Konsultbesök är däremot avgiftsfria.

 Vid akuta remissbesök för samma sjukdom inom samma dygn tas ingen patientavgift 
ut.

 Vid remissbesök för röntgen- och laboratorieundersökningar, som sker till följd av 
läkarbesöket, tas ingen patientavgift ut. För provtagning som sker utan samband med 
läkarbesök tas ut en patientavgift på 100 kronor.

Remiss från privatläkare verksamma enligt lag om 
läkarvårdsersättning eller vårdavtal med Region 
Jönköpings län

 För besök inom specialistvården efter remiss från privat allmänläkare betalar 
patienten 0 kronor.

 För besök inom specialistvården efter remiss från privat specialist betalar patienten 
250 kronor.

 Patienten betalar ingen patientavgift för laboratorie- och röntgenundersökning efter 
remiss från privatläkare.

Remiss från skolläkare
Skolläkare har rätt att remittera elev eller studerande till primärvård och specialistsjukvård. 
Oftast omfattas dessa patienter av regeln för fri barnsjukvård. Om så inte är fallet betalar 
patienten 250 kronor för ett läkarbesök. Skolläkare får remittera för lab och röntgen för 
sjukvård på regionens bekostnad.

Remiss från helt privata läkare
För undersökning eller behandling av läkare som sker efter remiss från läkare utan avtal med 
regionen betalas patientavgift. Helt privata läkare betalar själva för lab och röntgen.

Remiss från företagshälsovård
Vid besök efter remiss från företagshälsovård betalar patienten 250 kronor i primärvård och 
250 kronor vid specialistmottagning. Företagshälsovården betalar själva för lab och röntgen.
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Betalning
Region Jönköpings läns vårdmottagningar och tandvårdskliniker tar inte emot kontanter. Vi 
ser helst att patienten betalar med kort vid sitt besök. Om de inte betalar med kort får de 
en faktura med posten som de har 30 dagar på sig att betala. Region Jönköpings län tar inte ut 
någon extra avgift för fakturan.

Patienter som har ett särskilt behov av att betala kontant kan få hjälp att göra det vid någon av 
vårdens ekonomiavdelningar: 

 Ekonomiavdelningen, Värnamo sjukhus
 Ekonomiavdelningen, Höglandssjukhuset Eksjö
 Ekonomiavdelningen för Länssjukhuset Ryhov,

Rosenlunds vårdcentrum, plan 5, Hermansvägen
 Folktandvårdens kansli, Hermansvägen

Privata vårdcentraler som ingår i vårdval och privata vårdmottagningar som har avtal med 
Region Jönköpings län kan ha andra regler.
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Högkostnadsskydd för sjukvård
Allmänt
Högkostnadsskyddet är nationellt och gäller även för patienter från andra landsting/regioner. 
Frikort ska utfärdas för dessa patienter med tillämpning av de regler som gäller i patientens 
hemlandsting. Även en EU/EES-patient, som är berättigad till vårdförmån, betalar till 
regionen samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige och omfattas därmed 
också av högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvårdslagen.

För patienter som är bosatta i länet är högsta belopp för att erhålla frikort för sjukvård 1 150 
kronor. 

Patienten ska själv bevaka sin rätt till högkostnadsskydd.

Ett erhållet frikort berättigar till fri sjukvård enligt lag om allmän försäkring (AFL) hos 
regionens vårdgivare, vårdgivare med vårdavtal samt hos vårdgivare med ersättning från 
regionen enligt särskild lag.

De grundläggande reglerna för högkostnadsskyddet finns i 26 § i Hälso- och sjukvårdslagen. 
Högsta nivå på högkostnadsskyddsbeloppet för öppen vård bestäms av aktuellt prisbasbelopp 
(uträknat av SCB). Region Jönköpings län följer alltid rekommenderad högstanivå.

Grundläggande regler
Regionens högkostnadsskydd för sjukvård gäller enligt följande regler:

Frikortet gäller endast öppenvård

Kvalificerande belopp:

1 150 kronor

Kvalificerande avgifter:

 Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare i landsting/region
 Patientavgift för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från Landsting/region enligt 

lag eller avtal
 Patientavgift för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
 Patientavgift för mottagningsbesök på distans
 Patientavgift vid vård på plats av ambulanspersonal

Inte kvalificerande avgifter:

 Patientavgift inom företagshälsovården
 Patientavgift hos helt privata vårdgivare
 Patientavgift som betalas av asylsökande
 Patientavgift vid uteblivet besök
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 Besök som är hälsovård t ex vaccinationer, hälsokurva
 Slutenvårdsavgift på sjukhus

Frikort gäller:

 Vid besök för sjukvård hos regionens vårdgivare
 Vid besök för sjukvård hos vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag eller 

avtal
 Vid besök för viss nödvändig tandvård som omfattas av sjukvårdens patientavgifter
 Vid mottagningsbesök på distans
 Vid vård på plats av ambulanspersonal

Giltighetstid:

Tolv månader räknat från och med dagen för det första vårdbesöket.

Vid "första" besöket
Högkostnadskortet erbjuds till patienten.

På högkostnadskortets framsida antecknas patientens personnummer, namn och adress. På 
högkostnadskortets insida registreras besöket. Registreringen görs i löpande följd oavsett om 
besöket görs hos läkare eller hos annan vårdgivare (sjukvårdande behandling). Även om 
patienten väljer att betala via faktura så stämplas besöket in i underlaget för frikort. Notera 
jämte stämpeln ett K (kort) eller F (faktura).
Tidpunkt för besöket noteras med datumstämpel. Regionens symbol i stämpeln visar att 
besöket ägt rum hos någon av regionens mottagningar. Vid sidan om stämpeln skriver Du Din 
signatur. Om Du skulle sakna datumstämpeln, anteckna då mottagningens namn, besöksdatum 
och signatur.
Den vid vårdtillfället aktuella patientavgiften antecknas på avsedd plats. Summera även 
tidigare besöksavgifter.

För patient som redan har högkostnadskort görs notering enligt ovan på kortet.

Har patienten glömt sitt högkostnadskort kan ett nytt kort utfärdas.

Vid "sista" besöket
Enligt reglerna för högkostnadsskyddet får de sammanlagda avgifterna inte överstiga 1 150 
kronor. Avgiften för det sista besöket kan därför understiga den för besöket fastställda 
avgiften. För det sista besöket innan frikortet ska utfärdas ska avgiften således inte vara högre 
än att den sammanlagda summan på högkostnadskortet blir exakt 1 150 kronor.

När registrerade belopp uppgår till sammanlagt 1 150 kronor, inklusive det sista beloppet 
utfärdas ett frikort. Även om patienten har valt att betala via faktura vid något av de tidigare 
besöken så räknas det besöket och avgiften in i underlaget för de 1 150 kr som berättigar till 
ett frikort. Glöm inte att notera det sista besöket i högkostnadskortet.
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Observera att patienten själv får bestämma när frikort ska utfärdas och kan därför avstå från 
att räkna med de äldsta besöken. Om en patient inte accepterar att stryka första stämpeln i 
högkostnadskortet utan kräver att få tillbaka betalda patientavgifter (det belopp som överstiger 
1 150 kronor), ska återbetalning av överstigande belopp göras. För landstingsägda vårdgivare 
används utbetalningsblanketten som finns på intranätet. Ange orsak till återbetalningen, 
attestera och skicka till öppenvårdsredovisningen för utbetalning.

Patienten kan samla kvitton för sjukvård istället för att använda sig av högkostnadskortet. 
Kvittona gäller då istället för högkostnadskortet, men bör för kontroll föras in i ett 
högkostnadskort i samband med att frikort utfärdas. Om patienten har både högkostnadskort 
och kvitton ska det kontrolleras att samma besök inte räknas mer än en gång. För säkerhets 
skull ska samtliga kvitton föras in på högkostnadskortet.

Summera alla noterade avgifter på högkostnadskortet samt dra ifrån och stryk noteringar på 
de avgifter som är äldre än 12 månader. Frikort utfärdas om summan är 1 150 kronor. 
Observera att avgiften för det sista besöket ska anpassas så att summan blir exakt 1 150 
kronor. Stryk över de rutor i högkostnadskortet som inte använts för noteringar och fyll i 
datum för utfärdande av frikortet.

På frikortet antecknas:

 patientens personnummer och namn
 datum då frikortet utfärdas
 var kortet utfärdats (stämpel) samt utfärdarens signatur
 slutdatum för giltighet (ett år från och med datum för första registrering, månad skrivs 

med bokstäver)

Om Du skriver fel på frikortet makulera detta och skriv ut ett nytt!

Högkostnadskortet och/eller kvitton på erlagda avgifter, ska markeras (med stämpel eller 
påskrift) så att det tydligt framgår att ett frikort utfärdats. Allt material lämnas sedan åter till 
patienten.

För privatläkare gäller: Kopian av frikortet insändes till öppenvårdsredovisningen.

Frikortsbesök
Vid besök med frikort utfärdas sjukvårdskvitto på 0 kronor och frikortets nummer antecknas i 
avsedd ruta.

Har patienten glömt frikortet ska patientavgift betalas. Patienten ska samtidigt upplysas om att 
återbetalning av patientavgiften kan ske mot uppvisande av frikort och patientkvitto.

Förlorat frikort
Patient som förlorat sitt frikort ska kunna få ett nytt om högkostnadskortet och/eller kvitton på 
erlagda avgifter för det gamla frikortet uppvisas eller om besöken kan kontrolleras i 
datasystem. Samma giltighetstid ska gälla på detta som på det förlorade kortet. 
Ersättningskort ska kunna lämnas ut på alla ställen som utfärdar frikort.
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Hembesök och besöksavgift via faktura
Vid hembesök eller då patienten fått faktura på patientavgiften registreras besök och avgift på 
högkostnadskort när besöket gjorts.

Frikort kan utfärdas i samband med hembesök eller när ett "fakturabesök" gjorts om patienten 
kommit upp i 1 150 kronor.

Frikort som anställningsförmån
Patient med anställning där arbetsgivaren betalar sjukvårdskostnaderna, t.ex. statligt anställda, 
landstingsanställda m.fl. har rätt till registrering i högkostnadskortet.

Telefonrecept
När läkare registrerar ett e-recept debiteras patienten en patientavgift på 100 kronor. Patienten 
betalar via en räkning som skickas hem per post. Dessa 100 kronor är högkostnadsgrundande 
för sjukvård.

Rekvisition av material
Rekvisition av högkostnadskort, frikort och plastfickor görs på samma sätt som för annan 
materialbeställning i serviceportalen.
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Patientavgifter och avgiftskoder i Cosmic
Patientavgifterna i Cosmic är kopplade till vårdgivarkategori, vilket medför att de 
patientavgifter som kan vara aktuella visas upp i kassan. Även åldersintervall är kopplat till 
samtliga patientavgifter i Cosmic så att urvalet för patientavgifter hänger samman med 
patientens ålder. Härigenom visas en anpassad patientavgiftslista utifrån patientens ålder och 
den vårdgivarkategori som är aktuell vid besöksregistrering.

Med reservation att ytterligare koder kan tillkomma avseende nya patientavgifter 2019***

Avgifts-
koder Produktnamn Avgift Beskrivning

100 Läkarbesök, primärvård 250:-

Allmänläkarvård, primärvård. Inkl 
patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller vid hembesök, tillkommande 
patienter.
Gäller patienter upp till 85 år.

 

110 Läkarbesök, specialistvård 250:-

Länssjukvård, närakut, allmänläkares 
mottagning efter kl 21.00, lör-, sön- 
och helgdag.
Gäller även vid hembesök

Inkl patient med EU-kort.
Dagsjukvård läkare.
Vård av utomlänspatient.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

120 Läkarbesök, remiss 0:-

Första remissbesök till specialistläkare 
gäller både akut och planerat 
remitterad från primärvården. Inkl 
patient med EU-kort.

130 Läkarbesök, asylsökande 50:- Asylsökande

140 Läkarbesök, personer från andra 
länder 2.275:-

Vård av personer från andra länder. 
Patienten betalar hela avgiften. Om 
annan avgift förekommer anges den 
aktuella avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast prislista**.

150 Läkarbesök, utlandssvensk, planerad 
vård 600:- Utlandssvenskar från länder utan 

konvention.

160 Läkarbesök, korttidsboende, 
planerad mottagning 250:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

170 Läkarbesök, korttidsboende, 
hembesök 250:- Ny kod med anledning av 

ersättningssystemet inom vårdvalet - 
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gäller fr.o.m. 2010-06-01.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

200 Sjukvårdande behandling 250:-

Sjukvårdande behandling, gäller även 
hembesök.
Dagsjukvård, annan än läkare. Inkl 
patient med EU-kort.
Vård av utomlänspatient.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

205 Sjukvårdande behandling, remiss 0:-

Första remissbesök till sjukvårdande 
behandling gäller både akut och 
planerat remitterad från primärvården. 
Inkl patient med EU-kort.

210 Sjukvårdande behandling, 
asylsökande 25:-

Asylsökande
Gäller patienter upp till 85 år.
 

230 Sjukvårdande behandling, personer 
från andra länder 760:-

Vård av personer från andra länder. 
Patienten betalar hela avgiften. Om 
annan avgift förekommer anges den 
aktuella avgiften för medicinskt 
ansvariga enheten. Se fast prislista**.

240 Provtagning 100:-

Provtagning mellan läkarbesök. 
Bentäthetsmätning.

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet och de nya 
vårdvalsenheterna - gäller endast i 
primärvården fr.om. 2011-03-14.
Gäller patienter upp till 85 år.
 

250 Sjukvårdande behandling, 
utlandssvensk, planerad vård 600:- Utlandssvenskar från länder utan 

konvention

OBS!

Frikort fångas genom val i kassan då 
besök registreras. När patienten har 
frikort ska aktuell patientavgift väljas 
i kassan, inte avgiftsfritt besök

0:-

Mottagning läkare, frikort.
Dagsjukvård, läkare, frikort.
Mottagning annan än läkare, frikort.
Dagsjukvård annan än läkare, frikort.
Recept, frikort.
Sjukintyg, frikort.

300 Läkarbesök, avgiftsfritt 0:-

Fri barnsjukvård.
Hembesök av läkare i palliativ vård.
Kontrollbesök för organdonatorer.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök, frikort alt. nedsatt avgift.

305 Provtagning, avgiftsfritt 0:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet och de nya 
vårdvalsenheterna - gäller endast i 
primärvården fr.o.m. 2011-03-14.

306 Provtagning, avgiftsfritt, smittskydd 0:- Alla enheter, länssjukvård och 
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primärvård

307 Provtagning, remiss från 
primärvården 0:- Provtagning

310 Sjukvårdande behandling, avgiftsfritt 0:-

Fri barnsjukvård.
Hembesök av annan än läkare i 
palliativ vård.
Konsultbesök.
Nedsatt avgift.
Hembesök frikort alt. nedsatt avgift.
Gästdialys.

320 Läkarbesök, avgiftsfritt, smittskydd 0:- Smittskydd.

330 Sjukvårdande behandling, 
avgiftsfritt, smittskydd 0:- Smittskydd.

340 Läkarbesök, team, ej första 
vårdgivaren 0:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.

350 Sjukvårdande behandling, team, ej 
första behandling 0:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.

360 Läkarbesök, korttidsboende, 
avgiftsfritt 0:-

Ny kod med anledning av 
ersättningssystemet inom vårdvalet - 
gäller fr.o.m. 2010-06-01.

430 Hälsovård, 
avgiftsbelagd (varugrupp) 0:- Denna kod kombineras med avgift 

bland varor i Cosmic.

440 Varuförsäljning 0:- Denna kod används vid 
varuförsäljning utan besök.

450 Hälsokurva, 
avgiftsbelagd(varugrupp) 0:-

Denna kod används vid 
varuförsäljning i kombination med 
varan Hälsovård, avgiftsbelagd, 100 
kr

500 Hälsovård, avgiftsfri (varugrupp) 0:- Mödrahälsovård, barnhälsovård m.m.
600 Återbetalning, väntetid 0:- Återbetalning, väntetid.
610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 100:- Avgift vid provtagning, kontroll

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud, 
barn 100:- Avgift vid uteblivet besök, läkare, 

annan personal, barn

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud, 
barn, tolk 410:- Avgift vid uteblivet besök, läkare, 

annan personal, barn, tolk

610 Uteblivet besök, ej meddelat återbud 250:-

Avgift vid ej meddelat återbud, läkare, 
tolk.
Avgift vid ej meddelat återbud, annan 
personal.
Avgift vid ej meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök eller 
mödrahälsovård hos läkare.
Avgift för inte meddelat återbud, 
avgiftsfritt barnbesök hos annan än 
läkare. Gäller även besök inom 
kvinnohälsovården.

610 Uteblivet besök, sjukvårdande 25:- Se ovan.
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behandling, asylsökande, ej meddelat 
återbud

610
Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, asylsökande, ej meddelat 
återbud, tolk

335:- Se ovan

610 Uteblivet besök, sjukvårdande 
behandling, ej meddelat återbud, tolk 560:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, asylsökande, ej 
meddelat återbud 50:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, asylsökande, ej 
meddelat återbud, tolk 360:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, ej meddelat 
återbud 250:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, ej meddelat 
återbud, tolk 560:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, primärvård, ej 
meddelat återbud 250:- Se ovan.

610 Uteblivet läkarbesök, primär-vård, ej 
meddelat återbud, tolk 560:- Se ovan.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, remiss PV 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, barn 100.- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarebesök, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök inkl tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
läkarbesök, asyl 50:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, tolk, 
asyl 360:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling inkl tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling, asyl 25.- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

611 Sent återbud inom 72 timmar, 
sjukvårdande behandling, tolk, asyl 335:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

612 Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 
timmar 250:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

612 Vårdtillfälle, sent återbud inom 72 
timmar, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

613 Avgiftsfritt, när vårdenheten har 
avbokat inom 72 timmar 0:- Gäller fr.o.m. 2012-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV 250:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.
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614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, barn, tolk 410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, asyl 50:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
läkarbesök PV, tolk, asyl 360:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV 250:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, tolk 560:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, barn, 
tolk

410:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614 Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, asyl 25:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

614
Sent återbud inom 24 timmar, 
sjukvårdande behandling, PV, tolk, 
asyl

335:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

615 Avgiftsfritt när primärvården har 
avbokat inom 24 timmar 0:- Gäller fr.o.m. 2014-01-01.

616 Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat 
återbud 250:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

616 Uteblivet vårdtillfälle, ej meddelat 
återbud, barn 100:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

617 Uteblivet besök, avgiftsfritt 0:- Gäller fr.o.m. 2014-03-01.

618 Sent återbud inom 24 timmar, 
hälsovård 100:-

Gäller patienter som lämnar sent återbud, 
vid hälsovård, t.ex. Hälsokurva. Gäller 
fr.o.m. 2018-02-08.

620 Receptförskrivning 100:-

Recept  
Recept utfärdat av distriktssköterska. 
Samma regler gäller som när läkare 
utfärdar recept.
Recept som hämtas på mottagning.
Recept som sänds hem, e-recept.
Telefon-EKG, band-EKG.
Remiss utfärdat efter telefonsamtal.
Om både recept och sjukintyg utfärdas 
efter telefonsamtal, tas endast en 
avgift ut.
Recept ApoDos och förnyelse 
ApoDos.
Recept , frikort.
Gäller patienter upp till 85 år.
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625 Recept, personer från andra länder 760:-  
630 Recept, avgiftsfritt 0:- Recept, sjukintyg till tonåring.

640 Sjukintyg 100:- Sjukintyg utfärdat efter telefonsamtal.
Sjukintyg frikort.

650 Receptförskrivning, asyl 25:- Gäller patienter upp till 85 år.
 

660 Sjukintyg, avgiftsfritt 0:-  

700 Övrigt 12.255:-

Omskärelse av pojkar av icke 
medicinska skäl
DRG-baserad avgift enligt följande: 
DRG N20O, 12.255 kr*.

 Varugrupper  

Hjälpmedel, momsfritt (egenavgift 
ortoser, kompressionsstrumpor, 
journalkopior etc.).
Intyg utan moms, avgiftsfria intyg.
Övriga intyg med moms (inkl 
körkortsintyg, provtagning).

* Priset justeras i början på året enligt prislista "Nord DRG" som beslutas i december av 
Regionsjukvårdsnämnden.

** Priset justeras i början på året enligt prislista "Utomlänsdebiteringar" som beslutas i 
december av Regionsjukvårdsnämnden.

*** Fler koder kan tillkomma 2019 i samband med ändrad patientavgift för akutbesök samt 
ambulansens ”vård på plats”.
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Förtydliganden om patientavgifter A-Ö
Abort och sterilisering
Abort och sterilisering ska betalas enligt gällande patientavgift för sjukvård.

ApoDos - se "dosförpackade läkemedel"

Arbetsplatsbesök
Om en arbetsgivare begär en insats av regionens personal avseende råd och anpassning i 
arbetsmiljön debiteras enligt gällande intygstaxa B, 656 kronor (exkl moms) per besök. Om 
intyg måste skrivas ska det momsbeläggas.

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras 250 kronor som vid övrig sjukvårdande 
behandling.

Blodgruppering
Blodgruppering av privatpersoner (ABO, RhD och antikroppsscreening) inklusive 
provtagning och utlåtande, 250 kronor inkl moms.

Dagsjukvård
För dagsjukvård (dagmedicin, dagkirurgi) betalar patienten 250 kronor när vården i huvudsak 
ges av läkare. För att läkaravgift ska kunna debiteras ska läkaren ha deltagit i patientens vård 
och utfört något som endast läkaren har behörighet att göra, i annat fall gäller avgift för 
sjukvårdande behandling. När dagsjukvården i huvudsak ges av annan vårdgivare 
(sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut) betalar patienten 250 kronor.

För dagsjukvård inom geriatrisk rehabilitering betalar patienten alltid 250 kronor.

Besök i dagsjukvård redovisas som ett besök (med läkarmedverkan eller utan 
läkarmedverkan) oberoende av vilken/vilka kategorier hälso- och sjukvårdspersonal som 
medverkar i vården av patienten.

Patient med fler än 5 dagsjukvårdsbesök inom 30 dagar erhåller mat (lunch eller middag) utan 
egen kostnad från första lunch/middag. Detta gäller de enheter som serverar måltider i 
samband dagsjukvård. Övriga patienter betalar samma avgift som för personalkost. Barn får 
mat avgiftsfritt.

Enklare måltid, t.ex. dricka och smörgås kan tillhandahållas utan avgift.

Anhöriga hänvisas till matsal alternativt betalar som för personalkost.

Distansbesök (mottagningsbesök på distans)
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Besök på distans på mottagning/vårdenhet där en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal 
med självständigt behandlingsansvar. Besöket ersätter/motsvarar ett traditionellt 
öppenvårdsbesök och kan ske via någon slags e-tjänst.

Distansbesöket genererar en patientavgift som för vanligt besök och avgiften är 
högkostnadsgrundande.

Dosförpackade läkemedel (förr: ApoDos)
Patientavgift för recept tas ut när vårdtagare/patient får Dosförpackade läkemedel utfärdat för 
första gången samt även vid förnyelse/förlängning av recepten i listan (förlängning/förnyelse 
görs oftast en gång per år). Om nytt läkemedel tas in i receptlistan för Dosförpackade 
läkemedel så betalar patienten avgift på samma sätt som för annan receptförskrivning (om 
receptförskrivning ingår i ett besök så betalar patienten endast besöksavgift, om det avser typ 
telefonrecept utan besök betalar patienten receptavgift). Vid förändring av dosering utgår 
ingen ytterligare avgift, om inte ett helt nytt recept skrivs ut.

Drogtest, DNA-test
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas vid t.ex drogtest begärt av arbetsgivare, DNA-test vid 
t.ex. arvstvister. Läkarinsats + provtagningar. Provsvar går till beställaren som även betalar 
analyskostnaden.

Faderskapsprov
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för faderskapsprov. Läkarinsats + provtagningar, 
laboratoriekostnader. Provsvar till beställare som får skriva utlåtande.

Flera besök/behandlingar samma dygn, samma sjukdom
Om patienten återkommer till vårdgivare inom 24 timmar (ett dygn) för samma sjukdom 
betalas ingen ny patientavgift. Detta gäller endast för akuta besök. Behöver ej vara samma 
vårdgivare.

Förlängd mottagning utanför ordinarie arbetstid
Vid besök på akutmottagning/jourcentral är patientavgiften 250 kronor (avgiftskod 02)

Vid förlängd mottagning på vårdcentral vardagar fram till kl 21.00 är patientavgiften 250 
kronor (avgiftskod 01)

Vid förlängd mottagning på vårdcentral vardagar efter kl 21.00 är patientavgiften 250 kronor 
(avgiftskod 02)

Vid mottagning på vårdcentral helgdagar är patientavgiften 250 kronor (avgiftskod 02)
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Gruppbehandling
Varje patient som behandlas p g a sjukdom betalar patientavgift, 250 kronor.

Hembesök
Vid hembesök betalar man avgift för alla vårdgivarkategorier. Patientavgiften är 250 
kronor när läkare eller annan vårdgivarkategori (sjukvårdande behandling) besöker patienten i 
hemmet.  Avser det provtagning kostar det 100 kr. Hembesök för medicinutdelning är 
avgiftsfritt.
Om besöket gäller flera patienter i samma hushåll betalar övriga familjemedlemmar 250 
kronor.

Hjälpmedelsförskrivning 
Förskrivning av hjälpmedel är en process, där behovsbedömning, information, ordination, ev 
anpassning, träning, uppföljning och dokumentation ingår.

Förskrivning kostar 250 kronor per behandlingstillfälle (sjukvårdande behandling).

Bedömning och uppföljning av bostadsanpassning, som sker i hemmet, är avgiftsfritt. Även 
intyget är avgiftsfritt.

När utprovning/tillverkning av ortoser är en del i behandling kostar det 250 kronor + kostnad 
för produkten.  För enbart utlämnande av ordinerad ortos uttas ingen besöksavgift (patienten 
betalar endast för produkten).

Hälsokontroll
Intygstaxa B (exkl moms), tillämpas för hälsokontroller. Om intyg måste skrivas ska det 
momsbeläggas. (Gäller ej asylsökandes inledande hälsokontroll som är fri och betalas av 
migrationsverket.)

En hälsokontroll bör innehålla: allmän anamnesupptagning, basal kroppsundersökning och 
provtagning, vid behov EKG och en sammanfattande bedömning.

Hälsovård
Vid t.ex. kostrådgivning och hälsokurva är patientavgiften 100 kronor/behandlingstillfälle. 
Mammografiundersökning, gynekologisk cellprovstagning och tobaksavvänjning är dock 
avgiftsfria (ev recept i samband med tobaksavvänjning debiteras).

Avgift vid hälsovård är ej frikortsgrundande.

Hälsoundersökningar där sjukdom konstateras
Om sjukdom konstateras vid en hälsoundersökning gäller följande:
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 Om inga åtgärder vidtas p.g.a. den konstaterade sjukdomen betalas endast 
patientavgift för hälsoundersökningen alt ingen kostnad för t.ex. MVC.

 Om den konstaterade sjukdomen leder till nytt besök betalas vanlig patientavgift.
 Om den konstaterade sjukdomen vid samma tillfälle föranleder åtgärder som normalt 

inte ingår i hälsoundersökningen betalas patientavgift både för hälsoundersökningen, 
om denna är avgiftsbelagd, och för läkarbesöket/sjukvårdande behandlingen.

 Om oklarhet råder vid tolkning av undersökningsresultatet och hälsokontrollen därför 
måste göras om, tas ingen ny avgift ut av patienten.

Högriskskydd för levande donatorer
Det finns ett särskilt högriskskydd för levande donatorer av organ och vävnader. Skyddet 
omfattar utredningar och operation i samband med donation. Skyddet innebär att donatorns 
arbetsgivare har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön. Den 
enskilde får ersättning från den första dagen i en sjukperiod (karensdagen).

Informera patienten om att begära läkarintyg, där det framgår att den försäkrade är donator 
och vilket organ/vävnad som eventuellt ska doneras.

Donatorn har också rätt att i samband med donationsingrepp få full ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och andra kostnader som är relaterade till donationsingreppet. Dessa kostnader 
ersätts av regionen.

Hörselskydd och musikproppar
Kunden alternativt företaget betalar den faktiska kostnaden, 350 kronor per person, för 
avgjutning av hörselgången i syfte att göra hörselskydd och musikproppar.

Kvarskrivna patienter
En kvarskriven patient som är bosatt här i vårt landsting, är av sekretesskäl fortfarande 
folkbokförd i sitt gamla hemlandsting. Enligt en överenskommelse ska dessa patienter 
behandlas som om de vore skrivna här, dvs. har rätt till planerad vård, som vi normalt måste 
ha en betalningsförbindelse för.

Landstinget, där patienten fortfarande är formellt folkbokförd, ska ej debiteras vårdkostnaden.

KBT via internet
Patienten betalar ingen avgift för tillgång till behandlingspaketet. Vid övriga bokade besök 
betalas vanlig patientavgift för varje besök.

Konsultation
Konsultation som initieras av vården i samband med sluten vård/dagsjukvård/dagkirurgi är 
avgiftsfri för patienten. Planerade (tidsbeställda) besök på annan klinik som görs under tiden 
patienten är inskriven i sluten vård är däremot avgiftsbelagda.
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Körkortsintyg för vissa sjukdomsgrupper
Intyg för vissa sjukdomsgrupper, t.ex. diabetiker, epileptiker, som rutinmässigt vanligtvis 
årligen begärs av transportstyrelsen för att få behålla körkort ska vara avgiftsfria.

Läkarbesök i samband med oplanerad inläggning
Om patienten läggs in för sluten vård i samband med att han/hon har haft ett akut 
öppenvårdsbesök samma dag, debiteras både öppenvårds- och slutenvårdsavgift.

Läkarbesök i äldreboende
När primärvårdsläkare organiserar mottagningsverksamhet på äldreboende ska patienten 
betala samma avgift som vid besök på vårdcentral, 250 kronor. Om primärvårdsläkaren kallas 
till äldreboendet på annan tid betalar patienten samma patientavgift, 250 kronor.

Läkarbesök när patienten är inskriven i sluten vård
Planerade (tidsbeställda) besök som görs under tiden patienten är inskriven i sluten vård är 
avgiftsbelagda. Konsultbesök är avgiftsfria.

Läkarbesök på grund av sjukdom där samtidigt annan 
åtgärd vidtas
När en patient vid ett läkarbesök samtidigt önskar någon behandling, undersökning eller 
annan åtgärd som inte bedöms nödvändig p g a sjukdom eller misstanke om sjukdom, ska 
förutom patientavgiften även patientavgift betalas för den undersökning eller dylikt som sker 
av annan orsak än sjukdom.

Läkarbesök och sjukvårdande behandling - flera samma 
dag
Om flera separata läkarbesök och/eller sjukvårdande behandlingar utförs samma dag betalas 
patientavgift för varje besök. Patientavgift ska betalas vid varje behandlingstillfälle, även när 
de av praktiska skäl samordnas samma dag.

Momsbelagda tjänster
Huvudregeln är att tjänster som görs för att tillhandahålla fakta som grund för tredje persons 
beslut ska påföras moms. Det gäller t.ex:

 Rättsintyg
 Intyg till försäkringsbolag
 Intyg om hälsotillstånd
 Körkortsintyg inkl drogintyg
 Intyg för arbetslivsinriktad rehabilitering
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 Medverkan i avstämningsmöte med försäkringskassan
 Intyg för att styrka behov av särskilda hjälpmedel i arbetsliv eller skola, 

parkeringstillstånd
 Alla typer av intyg för att styrka lämplighet; för att arbeta i utlandet, på natten, på 

höga höjder, med livsmedel, på sjön, för att flyga, dyka, hoppa fallskärm etc.

Exempel på momsfria tjänster:

 LVM-intyg
 LVU-intyg

Nyförlöst med förlossningsskada 
Nyförlöst med förlossningsskada ska betala avgift för vård hos gynekolog fr.o.m. vecka 13 
efter förlossningen

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i 
primärvården
Återbud till erbjuden besökstid i primärvården ska lämnas senast 24 timmar före besöket.

Uteblivet besök och återbud senare än 24 timmar före besöket debiteras med vad besöket 
skulle genererat i patientavgift motsvarande den för sjukvårdande behandling alternativt 
läkarbesök 250:-. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som normalt är 
avgiftsfria. Gäller även distriktssköterskebesök samt besök inom kvinnohälsovården.

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök.

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas 
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen.

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik 
eller verksamhetschef.

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande.

När patienten lämnar sent återbud/uteblir från besök i 
specialistsjukvården
Återbud till erbjuden besökstid i specialistsjukvården ska lämnas senast 3 hela vardagar (72 
timmar) före besöket. Detta gäller både öppenvård och inläggning/operation.

Uteblivet besök och återbud senare än tre hela vardagar före besöket debiteras med vad 
besöket skulle ha genererat i patientavgift. För öppen vård 250 kr motsvarande sjukvårdande 
behandling alternativt läkarbesök. Om besöket avser en inläggning/operation debiteras detta 
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med 250 kr. Detta gäller även patienter som har frikort samt vid besök som normalt är 
avgiftsfria.

Tidsbeställt avgiftsfritt barnbesök debiteras med 100 kronor för läkarbesök/sjukvårdande 
behandling, om patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Undantag: Gäller ej BHV-besök.

Om en patient uteblir eller om återbud meddelas så sent att språktolk inte kan avbeställas 
debiteras patienten även för tolkkostnad, 310 kronor. Förutsättning för detta är att patienten 
informerats om dessa regler i kallelsen.

Eventuella undantag från avgift vid sent återbud/uteblivande besök får tas av respektive klinik 
eller verksamhetschef.

Ovanstående avgifter är inte högkostnadsgrundande

När patienten inte får vård
Om det är sjukvårdens fel att planerad åtgärd, t ex ett besök eller ett operativt ingrepp, inte 
utförs, ska patienten inte betala patientavgift. För de som har rätt till sjukresa betalas detta av 
regionen, inkl egenavgift (sjuktransportkvitto eller skrivet intyg behövs för att 
sjukreseersättning ska kunna betalas ut).  Andra kostnader, t ex förlorad arbetsinkomst eller 
kostnad för barnpassning, ersätts inte.

Om det beror på patienten att åtgärden inte kan utföras, betalas patientavgift.

Om specialistsjukvården avbokar planerad vård senare än tre hela vardagar (72 timmar) före 
besöket så behöver inte patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma 
sjukdom.

Om primärvården avbokar planerad vård senare än 24 timmar före besöket så behöver inte 
patienten betala för nästa planerade vårdbesök som gäller samma sjukdom.

Provtagning - mellanliggande eller inför ett besök
När provtagning görs utan samband med besök - så kallat "mellanliggande provtagning" - ska 
patienten betala 100 kronor. Remiss för sådan provtagning stämplas med "Patienten ska betala 
100 kronor" av ordinerande klinik.

När provtagning görs inför eller i samband med ett besök, ingår provtagningen i 
patientavgiften för besöket.

Provtagning för alkoholtest ska faktureras polisen (ingår ej i högkostnadsskyddet). 

Vad räknas som provtagning? T ex: bentäthetsmätning, tfn- eller band-EKG, blodtryck 
(även -24 tim), blodprov.

Provtagning på familjemedlemmar
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Vid vissa sjukdomar är det nödvändigt att samtliga familjemedlemmar lämnar prover, ex 
svalgodling vid streptococcinfektion. I dessa fall betalas 100 kr för varje prov. Eventuellt 
recept är avgiftsfritt.

Receptförskrivning
Recept ingår i patientavgiften för både sjukvårdande behandling och läkarbesök

Remissbesök hos specialist- och primärvård
Första besöket hos specialistvården blir avgiftsfritt när man har remiss från primärvården och 
första besöket hos primärvården blir avgiftsfritt när man har remiss från specialistvården 
(undantag: bassängträning)

Om man uteblir från sitt första avgiftsfria remissbesök och blir kallad till nytt besök så blir det 
avgift för nästa besök.

Teambesök
Teambesök är ett öppenvårdsbesök där det är medicinskt nödvändigt att patienten möter ett 
vårdteam. Ett vårdteam är en grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika 
kompetenser som träffar patienten tillsammans/vid samma tillfälle. Vid ett teambesök tas 
endast en patientavgift ut på 250:-.

Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma dag för att underlätta för patienten ska 
det inte registreras som ett teambesök utan som enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök.

Detta gäller även i de fall som kräver kompletterande bedömning av arbetsförmåga vid 
sjukskrivning.

Transport av avlidna
Regionen har ett yttersta ansvar för att den som avlider på allmän plats eller i en privatbostad 
införs till bårhus. Kommunen har motsvarande ansvar för särskilda boenden. Polisen ansvarar 
vid transport för rättsmedicin. Sjukvårdshuvudmannens ansvar upphör när kroppen utlämnas 
för bisättning/kistläggning.

Regionen utför eller betalar transport

 till sjukhus för obduktion som initierats av läkare
 vid tillkommande transportkostnader för borttagning av implantat
 vid hemtransport av avlidna utanför landstingsområdet vid vård enligt 

specialistremiss. Dödsboet betalar egenavgift om 300 kronor (Lf 1986, § 17). 
Dödsboet betalar övriga transporter. I de fall entreprenör ej direktfakturerar 
transportkostnad för avliden är dödsboets kostnad lika med regionens självkostnad 
samt ett påslag för administration om 300 kronor (Ls 1997, § 127).
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Faktureringsadress: Region Jönköpings län, Fakturaenheten, Box 1024, 551 11 Jönköping. 
Märk fakturan med ansvarsnr 900008.

Vård på plats av ambulanspersonal
För patient som behandlas på plats av ambulanspersonal tas samma patientavgift ut som för 
besök på akutmottagning. Om patienten istället förs till vårdcentral eller sjukhus betalar de 
som tidigare en patientavgift för det vårdtillfället och ingen avgift tillkommer för ambulans. 
Avgiften är högkostnadsgrundande.

Återbetalning vid väntetid
Om väntetiden överstiger 30 minuter vid planerat besök, återbetalas patientavgiften. Detta 
gäller inte vid akuta besök. Detta gäller inte heller vid planerade polikliniska ingrepp och 
mottagning som huvudsakligen har sådan verksamhet (KBC, operationscentral). Det åligger 
patienten att på plats begära återbetalning i samband med besöket.
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Patientavgifter/regelverk i slutenvården
Avgifter i slutenvård
För dag 1-10, inom samma vårdtillfälle, uttages 100 kr per betalad vårddag. Därefter uttages 
80 kr per vårddag.

Med samma vårdtillfälle menas vård på samma klinik. Vid överflyttning till annan klinik eller 
annat sjukhus påbörjas nytt vårdtillfälle.  

Barn
Barn och ungdomar under 20 år har avgiftsfri sluten vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig sjukvårdstaxa.

För vilka dagar betalar patienten?
Patienten betalar för samtliga vårddagar utom för permissionsdagar. Patienten betalar för 
inskrivningsdag, men inte för utskrivningsdag. Detta gäller även om patienten flyttas till 
annan avdelning, klinik eller annat sjukhus under pågående vårdtid.

Om patienten skrivs in och ut samma dag tas en slutenvårdsavgift ut.

Högkostnadsskydd och sluten vård
Patientavgiften för sluten vård är inte högkostnadsgrundande.

Patientgrupper med avgiftsfrihet

Anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt 

Patient som är anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt betalar ingen 
patientavgift för sluten vård. Hemlandstinget står för patientavgiften till dessa patienter. 
Hemlandstinget faktureras den totala kostnaden enligt NordDRG-prislista.  

Rättspsykiatrisk vård

Kriminalvården står för kostnaderna för rättspsykiatrisk utredning av häktade och intagna på 
kriminalvårdsanstalt. Dessa patienter betalar ingen patientavgift.  

Den som ges rättspsykiatrisk vård som brottspåföljd efter beslut av domstol 
står hemlandstinget för vården till dessa patienter och debiteras vårdavgift. Dessa patienter 
debiteras patientavgift.

Smittskyddslagen (2004:168) 
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Sluten vård, öppen vård och läkemedel är kostnadsfri för patienter som behandlas 
för samhällsfarlig sjukdom.  Detta gäller alla svenska medborgare som är inskrivna hos 
Försäkringskassan.

Smittskyddsförordning, riksdagen (nytt fönster) 

Asylsökande

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid sjukhusvård.

Inskrivningsregler

Gränsdragning - öppen eller sluten vård?

Det är alltid behandlande läkare som avgör om patienten ska skrivas in för sluten vård. Från 
och med den tidpunkt patienten är inskriven är vården att beteckna som sluten vård.

Identitet

Försäkra dig alltid om att patienten har uppgivit rätt identitet.

Rätt folkbokföringsadress

Tänk på att dokumentera samtliga uppgifter som efterfrågas på inskrivningssedeln alternativt i 
SPAS. Det är viktigt att kontrollera att den adress som patienten uppger överensstämmer med 
folkbokföringsadressen. Detta för att kunna debitera rätt landsting efter avslutad vårdtid. Det 
är alltid patientens hemlandsting som har betalningsansvar för vården. Hemlandstinget är det 
landsting där patienten är folkbokförd.

Permissionsregler

Betalning vid permissioner

För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar patienten 
ingen patientavgift.

Resdag

Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad permission.

Permissionsdag

Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 timmar 
mellan kl 00.00 och kl 24.00.  Detta gäller även de dagar när man reser till och från sjukhuset.

Omfattning av permissionen

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2004:255


28

Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar.
Undantag: Avsteg från denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på 
psykiatriska kliniken och där permissionen ingår som ett led i behandlingen.

Anhörigförmåner
När en patient får specialistvård långt från den egna bostadsorten kan ekonomisk ersättning 
ges till patient eller anhörig för patienthotell i samband med vård/vistelse hos patienten. 
Specialistvården ska ha initierats av regionen.
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Intygsavgifter
Patienten betalar inte patientavgift utan endast intygsavgift när enda syftet med besöket är att 
få ett intyg.
Intygsavgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Moms på intyg
Skattemyndigheten har utgivit riktlinjer som innebär att vissa av hälso- och sjukvårdens 
tjänster ska påföras moms.

Det gäller i princip intyg m.m. som ligger till grund för tredje persons ställningstagande som 
inte primärt är till för att skydda den enskildes hälsa eller är ett led i vård och behandling.

Se vidare under "förtydliganden om patientavgifter/momsbelagda tjänster" (Region Plus, nytt 
fönster)

Avgiftsfria intyg
 Mycket enkla schablonintyg (kryssa i enkla frågor) för exempelvis mönstring eller 

enkla intyg som bara bekräftar diagnosen (ja/nej) är avgiftsfria.
 Intyg, utredningar och analyser m.m. till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(LÖF) ska tillhandahållas utan kostnad.
 Adoptionsintyg
 Färdtjänstintyg

Detta gäller även för privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län.

Intygsavgifter* A, B och C
 Intyg Exkl moms Inkl moms

A. Enkelt intyg grundat på patientkontakt eller 
journaluppgift.

208:- 260:-

B. Intyg som kräver undersökning och/eller enkla 
prover t ex AMF-intyg, livsmedelsintyg inkl 
prover, LVM-intyg

656:- 820:-

 
C. Intyg av omfattande karaktär som kräver 

kvalificerade undersökningar och/eller röntgen, 
t ex dykarcertifikat, rättsintyg, handskadeintyg, 
invaliditetsintyg.

1.024:- 1.280:-

 Vid tidskrävande intyg kan timtaxa debiteras med 820:-/tim 1.025:-/tim

*Möjlighet ges till årlig indexering av intygsavgifterna baserad på LPIK (Landstingsprisindex 
med kvalitetsjusterade löner)

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21260&nodeId=31671
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Intygsavgifter enligt författning
Intyg Avgift

Intyg för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål 
(SOSFS 1996:15). Rättsmedicinalverket beslutar om ersättning

Taxa med moms

Intyg till försäkringskassan är kostnadsfritt för 
försäkringskassan. Vanlig patientavgift får tas ut om särskild 
undersökning behövs för intygets utfärdande enligt AFL 
(SFS 1984:908)

Patientavgift

Intyg för föräldrapenning (SFS 1995:584) 0:-

 

Körkortsintyg
Intyg Exkl moms Inkl moms

De rutinmässiga körkortsintyg som begärs av 
Transportstyrelsen på grund av sjukdom är avgiftsfria. 
Patienten är känd för vårdpersonalen och det 
behövs oftast endast journalinformation när intyget 
skrivs. Om särskild undersökning krävs tas patientavgift 
ut för besöket.

Avgiftsfriheten gäller inte för de obligatoriska 45-
årsintygen eller de intyg som krävs av 
Transportstyrelsen pga missbruk.

0:-  

Intyg för behörighet till C- och D-körkort.

Obligatoriskt 45 års intyg för C- och D-körkort

656:- 820:-

 
Provtagningar och läkarbesök för att återfå/behålla 
körkort p.g.a. missbruk (gäller även för att få 
körkortstillstånd) efter beslut av körkortsmyndighet 
(Transportstyrelsen). Taxan innefattar 4-6 
analyskostnader, provtagningstaxa samt intyg och 
läkarbesök.

Taxa för kompl provtagningar utöver de 4-6 godkända 
som krävs: provtagningstaxa 100 Kr gäller (ej 
frikortsgrundande).

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan utlämnande 
av intyget.

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och 
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje 
intygstillfälle.

1.024:-

 

1.280:-

 

 

 

Läkarintyg i samband med Transportstyrelsens beslut 
om alkolås, inkl kostnaden för blodanalyser.

1.024:- 1.280:-
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Om någon analys visar sig vara positiv och därför måste 
verifieras av Rättsmedicinskt laboratorium, får den 
enskilde utöver grundavgiften för intyget på 1 280 kr, 
betala provtagningstaxa 100 kr (ej frikortsgrundande).

Hela intygskostnaden ska vara erlagd innan utlämnande 
av intyget.

! Om Transportstyrelsen kräver ny provomgång och 
nytt intyg så tas hel intygstaxa ut på nytt vid varje 
intygstillfälle.
Övriga körkortsintyg enligt intygstaxa A, B eller C   

 
Intyg om tandvård till särskilda patientgrupper
Personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få 
tandvård till samma patientavgift som inom hälso- och sjukvården. För detta krävs ett 
särskilt läkarintyg: "Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § 
tandvårdsförordningen (1998:1338)" (Socialstyrelsen).

Detta intyg är avgiftsfritt för patienten, de betalar endast patientavgift för besöket.

Sjukskrivning
Samlad information om sjukintyg, läkarutlåtande och avgifter för trepartsmöten, 
arbetsplatsbesök, avstämningsmöten och besök hos PR-team:

Intyg vid sjukskrivning (Region Plus, nytt fönster)

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671
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Avgifter för intyg och möten
 Sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg
 Läkarutlåtande och intyg
 Avstämningsmöte med Försäkringskassan
 Möte som Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare initierar med vården - utan 

Försäkringskassan
 Trepartsmöte
 Samordnad individuell plan (SIP)
 Arbetsplatsbesök
 PR-team®

Sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg
Intyg baserat på telefonsamtal kostar 100 kr.
Vid besök tas vanlig patientavgift ut och då ingår intyget i besöksavgiften.

För mer information om förstadagsintyg se här. 

Läkarutlåtande och intyg

Läkarutlåtande Exkl 
moms

Inkl
moms 

Begäran av läkarutlåtande av Försäkringskassan eller av patienten 
(inkl detaljerat läkarutlåtande, blankett E213*)  i syfte att söka 
aktivitets- eller sjukersättning ingår i vårdens uppdrag och kan inte 
debiteras Försäkringskassan eller patienten (SFS 2004:888). Vanlig 
patientavgift tas ut (SFS 1984:908) om särskild undersökning behövs för 
intygets utfärdande.

 

-

 

-

*Detaljerat läkarutlåtande (blankett E213) - om en person arbetat i annat 
EU-medlemsland.

OBS! Enbart läkare som går under den nationella taxan kan begära 
ersättning (dvs läkare som bedriver privat verksamhet och inte är knuten till 
landsting/vårdval). Fakturan skickas till Försäkringskassan (RFFS 
1977:27).

4.500:- 5.625:-

Förfrågan om läkarutlåtande (skriftligt) av Arbetsförmedlingen eller 
kommunens socialtjänst är avgiftsbelagda (FKFS 1977:27, FKFS 
2008:2). Arvode tas ut. Faktura skickas till Arbetsförmedling eller 
kommunens socialtjänst. Patientavgift tas inte ut.

 

2.200:-

 

2.750:-

Intyg (exkluderat sjukintyg, läkarintyg vid sjukskrivning, förstadagsintyg)

Om frågor från Arbetsförmedling, kommunens socialförvaltning eller försäkringsbolag besvaras i 
ett intyg eller brev gäller vanlig intygstaxa A-C.

Mer information: Intygsavgifter A, B och C

 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#Sjukintyg
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#L%C3%A4karutl%C3%A5tande
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#Avst%C3%A4mningsm%C3%B6te
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#M%C3%B6te%20med%20AF
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#M%C3%B6te%20med%20AF
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#Trepartm%C3%B6te
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#SIP
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#Arbetsplatsbes%C3%B6k
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671#PR
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=22790&nodeId=43777#F%C3%B6rsta-dags-intyg
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21269&nodeId=31671#Intygsavgifter*%20A,%20B%20och%20C
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Avstämningsmöte – när läkare medverkar Exkl 
moms

Inkl 
moms 

När Försäkringskassan kallar till avstämningsmöte enligt FKFS 2010:35 gäller 
att vårdenheten debiterar Försäkringskassan för läkarmedverkan.

Patientavgift tas inte ut.

Om tolkbehov finns vid avstämningsmötet ska Försäkringskassan boka och 
betala för den kostnaden. Det är viktigt att vården uppmärksammar 
Försäkringskassan om tolkbehov finns.

750:- 938:-

 

Möte som Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare initierar med vården - utan 
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare kan initiera, dock inte kräva, ett möte med vården. De kan 
inte debiteras och kan därför inte kräva läkarmedverkan.

Om vårdenheten bedömer att mötet är till nytta för patienten och att läkarmedverkan är nödvändig 
kan mötet registreras som trepartsmöte. Om rehabkoordinator/annan vårdpersonal deltar kan 
mötet KVÅ-kodas enligt rutiner för "tidiga insatser" inom rehabkoordinering.

Patientavgift tas inte ut.

 

Trepartsmöte
Trepartsmöte innebär ett möte med läkare, patient och 
arbetsgivare/arbetsförmedlingen/socialtjänst. Försäkringskassan deltar inte. Syftet är att 
initiera och planera insatser för att om möjligt förhindra en sjukskrivning eller förkorta 
sjukskrivningsperioden. Trepartsmöte kan inte debiteras extern aktör och patientavgift tas inte 
ut.

Samordnad individuell plan (SIP)
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) 
som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av 
stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen. Syftet är att säkerställa samarbetet 
mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst 
tillgodoses. Samordnad individuell plan kan initieras av vårdtagare, närstående, sjukvården 
eller socialtjänsten. SIP kan inte debiteras socialtjänsten. Patientavgift tas inte ut.

Arbetsplatsbesök
Om en arbetsgivare gör en förfrågan om en insats av regionens personal avseende råd och 
anpassning i arbetsmiljön debiteras arbetsgivaren enligt gällande intygstaxa B, 656 kronor per 
besök (exkl moms). Om intyg måste skrivas ska det momsbeläggas. Debiteringen blir då 820 
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kr (inkl moms) för besök + intyg.
Det är alltså endast en avgift som debiteras. Man kan inte ta avgift för både ett besök samt ett 
intyg.

Om arbetsplatsbesök initieras av vårdgivare debiteras 250 kronor som vid sjukvårdande 
behandling.

PR-team®
Patientavgift tas ut vid varje besök. Vid besök hos flera vårdgivarkategorier samma dag, tas 
endast en avgift ut.
Mer information: Regler för teambesök

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21260&nodeId=31671
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Journal- och röntgenkopior
När en patient, myndighet, advokat, försäkringsbolag etc begär journal- eller röntgenkopia 
gäller att:

 Sekretesslagen följs
 Kopiorna kan lämnas till patienten personligen eller skickas med vanlig post (behöver 

inte rekommenderas)

Kostnad vid journalkopior ska inte momsbeläggas. Detta räknas som ett led i sjukvård och är 
undantaget från momslagen.

Nedanstående kostnad gäller även för övriga administrativa handlingar.

Kostnad

 1-9 kopior: 0:-
 10 kopior: 50:-
 Kopior där utöver (11 eller fler): 2:-/st
 Röntgenfilm på CD-skiva: 300:-
 Kopia av ljudband: 120:-/st
 Kopia av video/DVD: 600:-/st
 Ultraljudsbild: 50:-/st

Exempel:
Om en patient begär att få ut 15 kopior blir kostnaden 50 + 10 = 60:-

När försäkringsbolag, företag etc begär journal- och röntgenkopior kan dessa skickas 
mot faktura.

Uppgift om att journal finns, lämnas ut i samband med svar till personer som begärt utdrag 
enligt personuppgiftslagen. Journalutdrag lämnas enbart enligt ovan angivna regler i enlighet 
med patientjournallagen och sekretesslagen.

Avgiftsfria journalkopior
Patienten har rätt att utan kostnad läsa sin journal (gäller både pappersjournal och datajournal) 
på mottagningen.

Journalkopior som utlämnas till statliga myndigheter, Försäkringskassan, Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), Personskaderegleringen (PSR) och kommuner är 
avgiftsfria oavsett antal.

Journalkopior som behövs i direkt anslutning till vården av en enskild patient hos vårdgivare 
med vårdavtal eller hos landstingsansluten vårdgivare ska tillhandahållas utan kostnad. Gäller 
även företagshälsovården i länet.
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Vaccinationsavgifter
Patienten betalar 250 kronor/person + vaccinpris hos distriktsläkare och 250 kronor/person + 
vaccinpris hos specialistläkare. Patientavgiften gäller alltid oavsett antal injektioner. Detta 
gäller även icke länsbor, ej folkbokförda utlänningar inkl. asylsökande. Vaccinationsavgifter 
är inte högkostnadsgrundande.

Om distriktssköterskan utför vaccination på patient som själv anskaffat vaccin ska patienten 
betala patientavgift 250 kronor.

Vaccin som erbjuds till asylsökande och övriga nyanlända i samband med 
hälsoundersökning är avgiftsfria.

Vaccinationer inom barnhälsovårdsprogrammet är kostnadsfria, men i samband med resor 
eller andra vaccinationer utanför programmet kan extra vaccinationer på barn utföras och då 
är kostnaden enligt nedanstående prislista + patientavgift.

Vaccinpriset är grundat på aktuellt upphandlat vaccinpris och kan ändras under innevarande 
år.

Vaccinpriser

Typ av vaccination
 

Produktnamn Pris

Bedövningskräm Emla 35:-
Bältros/Herpes zoster Zostavax 890:-

Difteri, kikhosta, tetanus, polio Tetravac 150:-
Difteri, kikhosta, tetanus, polio Boostrix Polio 260:-

Difteri, kikhosta, tetanus Boostrix 170:-
Gammaglobulin Beriglobin 250:-

Gula febern Stamaril 390:-
Haemofilus ACT-Hib 350:-

Hepatit A - barn Vaqta 190:-
Hepatit A - vuxen Vaqta 220:-

Hepatit B Fendrix 770:-
Hepatit B - barn Engerix B barn 150:-
Hepatit B - vuxen Engerix B vux 160:-

Hepatit A + B - barn Ambirix 530:-
Hepatit A + B - barn Twinrix 280:-
Hepatit A + B - vuxen Twinrix 420:-

Influensa Vaxigrip 50:-
Influensa - nasalt vaccin för barn Fluenz 200:-

Japansk enc Ixiaro 950:-
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Kolera, turistdiarré Dukoral, 
1 dos

180:-

Mässlingen, påssjuka, röda hund M-M-RVAXPRO 70:-
Meningokock B Bexsero 1 100:-

Meningokocker ACW135Y Nimenrix 460:-
PPD Tuberculintest 2 TU 180:-

Pneumokockvaccin Pneumovax 250:-
Pneumokockvaccin Prevenar 13 420:-

Polio Imovax-Polio 180:-
Rabies Rabipur 575:-

Rabies - delad dos Rabipur 280:-
Serologi för Hepatit A  250:-

Serologi för rubella  120:-
Serologi Varicellae  250:-

TBE barn FSME-IMMUN jr 175:-
TBE vuxen FSME-IMMUN 180:-

Tetanus grundvaccination  230:-
Tetanus difteri booster DiTeBooster 130:-

Tuberkulos BCG 380:-
Tuberkelintest PPD Tubertest 180:-

Typhoid Typhim 175:-
Varicellae Varivax 400:-

Vaccinpriser
Barn äldre än 6 år som inte fått Hepatit B på BVC och som ska ut och resa kan erbjudas 
hepatit B vaccin i kombination med hepatit A som resevaccin.

Incidenter med risk för blodsmitta
Vid incidenter där personal stuckit eller skurit sig på material där risk för blodsmitta 
föreligger, gäller att enheten, där incidenten inträffade, står för kostnaden för eventuell 
provtagning. Om det av infektionsläkaren bedöms nödvändigt med vaccin eller 
immunglobulin debiteras detta smittskyddsenheten.

Vaccination mot influensa och pneumococcer
Region Jönköpings län erbjuder kostnadsfri vaccination (ingen vaccinkostnad eller 
patientavgift) mot influensa och pneumokockinfektioner till alla länsinvånare över 65 år samt 
riskgrupper (definieras av Socialstyrelsen) enligt SOSFS 1997:21.
 
Pneumokockvaccinet beställs hos SBL och influensavaccinet beställs hos GSK enligt gällande 
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föreskrifter. Givna vaccinationer ska registreras i vaccinationsregistret. Ersättning för 
vaccinkostnaden utbetalas en gång per år.

Gratis vaccination av barn med särskild risk
Enligt nationella riktlinjer har barn med Downs syndrom rätt till gratis vaccination mot 
Hepatit B.

I Region Jönköpings län erbjuds alla barn inom Barnhälsovårdsprogrammet kostnadsfri 
Hepatit B vaccination vid 3,5,12 månader. För alla barn som flyttar hit från andra länder 
bedöms vaccinationsstatus vid hälsoundersökning och dessa barn vaccineras så att de kommer 
ikapp det svenska programmet, inklusive Hepatit B, kostnadsfritt.

Barn med svåra hjärtfel och svår lungsjukdom, t ex Cystisk fibros har rätt till gratis 
vaccination mot pneumokocker.
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Avgiftsfria åtgärder enligt smittskyddslagen 
(SML)
Behandling av allmänfarlig sjukdom är avgiftsfri för patienten för att förebygga att ingen 
avbryter behandlingen för tidigt.

All undersökning, vård eller behandling ur smittskyddssynpunkt vid en allmänfarlig 
sjukdom (förtecknade under punkt 1) ska vara avgiftsfritt för patient, som är inskriven i 
försäkringskassan, är asylsökande eller vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd (för 
svininfluensa, H1N1, gäller konstaterad smitta). Detta gäller även egenavgift för läkemedel 
och sjukresor.

För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga (förtecknade nedan under punkt 2) 
erläggs vanlig patientavgift.

För behandling av komplikationer erläggs vanlig patientavgift.

Kostnadsfrihet för läkemedel gäller de mediciner som bedöms ha en biologisk effekt på 
smittspridningen. Även undersökning, vård och övrig behandling som läkaren bedömer 
minska risken för smittspridning är kostnadsfri.

Förteckning över sjukdomar som omfattas av 
smittskyddslagen

1. Allmänfarliga sjukdomar

 Campylobacterinfektion
 Difteri
 Enterohemorragisk E.coli (EHEC)
 Fågelinfluensa (H5N1)
 Giardiainfektion
 Gonorré
 Hepatit A, B, C, D, E
 Hivinfektion
 HTLV I eller II
 Klamydiainfektion
 Kolera
 Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
 Mjältbrand
 Paratyfoidfeber
 Pest
 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
 Polio
 Rabies
 Salmonellainfektion
 Shigellainfektion
 Smittkoppor
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 Svår akut respiratorisk sjukdom (sars)
 Syfilis
 Tuberkulos
 Tyfoidfeber
 Virala hemorragiska febrar, exklusive denguefeber och sorkfeber

2. Andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga

 Atypiska mykobakterier
 Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS)
 Botulism
 Brucellos
 Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
 Cryptosporidium
 Denguefeber
 Echinokockinfektion
 Entamoeba histolytica
 Enterobacteriaceae som producerar ESBL
 Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBL-CARBA)
 Gula febern
 Haemophilus influenzae
 Harpest (Tularemi)
 Influensa A (H1N1)
 Kikhosta
 Legionellainfektion
 Leptospirainfektion
 Listeriainfektion
 Malaria
 Meningokockinfektion
 Mässling
 Papegojsjuka
 Pneumokockinfektion
 Påssjuka
 Q-feber
 Röda hund
 Sorkfeber (nephropathia epidemica)
 Stelkramp
 Trikinos
 Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
 Vibrioinfektion, exkl kolera
 Viral meningoencefalit
 Yersiniainfektion
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Avgiftsfria besök och åtgärder
Besök/åtgärd Kommentar

Adoptionsintyg Adoptionsföräldrar befrias från kostnad för sig och barnet vad 
gäller hälsoundersökning och ev lungröntgen.

Anhållna, häktade eller intagna 
vid kriminalvårdsanstalt Öppenvårdsbesök (SFS 1976:371)

Antabusbehandling  

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 20 år har  fri öppen sjukvård, inkl 
tobaksavvänjning. Från och med 20-årsdagen gäller vanlig 
sjukvårdstaxa. Avgiftsfriheten omfattar allt som för andra 
ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfriheten omfattar även 
barn och ungdomar från EES-land, konventionsland samt 
asylsökande.

Besök inom barn- och ungdomspsykiatri.

Barnhälsovård Hälsosamtal inom ramen för barnhälsovård ska vara 
avgiftsfritt.

Barnmisshandel Undersökning av barn som leder till anmälan om misshandel 
Soc tjänstlag, § 71, (SFS 1980:620)

BB hemvård Besök i BB hemvård och vid tidig hemgång är avgiftsfritt.
Dialysbehandling  
Donatorer, kontrollbesök för 
organdonatorer  

Dödsbevis Konstaterande av dödsfall
Färdtjänstintyg  

Förlossningsskada
Nyförlöst med förlossningsskada har rätt till avgiftsfri 
vård t.o.m vecka 12 efter förlossningen enligt beslut av 
behandlande gynekolog.

Gynekologisk cellprovtagning Avgiftsfritt från 1 januari 2018
HIV-smittade som fått 
infektion genom blod eller 
blodprodukter

(SFS 1993:332)

Klinisk läkemedelsprövning  

Körkortsintyg vid sjukdom

Gäller de rutinmässiga intyg som Transportstyrelsen kräver in 
vid vissa sjukdomar. Kan avse t ex diabetiker, epileptiker, 
psykisk sjukdom, stroke (patientavgift tas ut om särskild 
undersökning krävs)

Avser inte de körkortsintyg som Transportstyrelsen kräver in 
vid missbruk.

Konsultbesök Besök för att belysa en viss fråga och där vårdansvaret 
kvarstår hos den remitterande vårdgivaren.

Kvinnohälsovård Gäller endast besök hos KHV eller specialist-KHV
 

Mammografi Avgiftsfritt från och med 1 juli 2018
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Medicinhämtare/-
Depotinjektioner Patienter inom psykiatrin, som får doserade läkemedel.

Pallliativ vård. 
Hemsjukvårdsbesök av läkare 
eller annan vårdpersonal  för 
patienter i palliativ vård

Med palliativ vård menas vård åt patient med symptomgivande 
sjukdom med en begränsad förväntad överlevnad, oftast upp 
till sex månader och där kurativ vård inte längre är möjlig.

Preventivmedels- och 
abortrådgivning.
Insättning av spiral,
P-spruta Depo Provera

(SFS 1974:525)
OBS! Patienten betalar själv spiralen eller sprutan.

Tobaksavvänjning  

Vissa öppenvårdsbesök inom 
psykiatrin

Verksamhetschef kan i vissa enstaka tidsbegränsade fall (6 
mån) medge avgiftsbefrielse när detta krävs för att genomföra 
en meningsfull behandling.

Vård enligt smittskyddslag (SFS 1988:1472)

Vårdintyg för sluten psykiatrisk 
vård

Vårdintygsbedömning - patienter som behöver 
läkarbedömning angående vårdbehov enligt lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Öppen sjukvård för 
regionanställda

Anställda i Region Jönköpings län betalar patientavgift för 
öppen sjukvård. Patientavgiften omfattas av 
högkostnadsskyddet. Kvittot insänds till lönekontoret för 
utbetalning med lön. Detta innebär att förmånen blir 
skattepliktig.

Förmånen omfattar besök för sjukvård (inte hälsokontroll, 
vaccinationer eller läkemedel).

Förmånen gäller vid besök på regionens mottagningar samt 
hos de privata vårdgivare som har vårdavtal med Regionen.

För de anställda som är berättigade till förmånen och som bor i 
annat län, betalar regionen patientavgiften även vid besök på 
hemlandstingets vårdinrättningar.

Vid t.ex. arbetsskada eller liknande, där försäkringsbolag eller 
annan utomstående har betalningsansvar, betalar inte regionen 
patientavgiften.

Öppen sjukvård för personer 85 
år och äldre

Vårdavgifter eller andra avgifter (gäller även 
receptförskrivning) för öppen hälso- och sjukvård som ingår i 
högkostnadsskyddet får inte tas ut för patienter som är 85 år 
eller äldre.

Övre luftvägsinfektion

Om patienten söker för övre luftvägsinfektion och inte får 
antibiotika har han vid behov rätt till ett avgiftsfritt återbesök 
inom fem dagar.
Patienten behöver endast uppvisa kvittot från första besöket 
och upplysa kassapersonalen om orsak till besöket. Vid 
tveksamhet kan diktat eller journal styrka rätten till 
avgiftsfrihet.
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Patientavgifter för tandvård som ingår i 
hälso- och sjukvård
Barn och ungdomar har fri tandvård t.o.m. det kalenderår de fyller 23 år (från 1 januari 2019).

Viss tandvård debiteras enligt sjukvårdstaxans regler och omfattas av högkostnadsskyddet för 
sjukvård. Detta gäller både offentlig och privat tandvård. Vissa patienter som omfattas av 
dessa regler måste uppvisa speciellt intyg.

Sjukvårdstaxans regler gäller:

 Om behandlingen följer Bedömning tandvårds regelverk.
 Nödvändig tandvård till personer med stort och långvarigt behov av personlig 

omvårdnad i dagliga livet.
 Nödvändig tandvård till personer som tillhör personkretsen LSS § 1, personkrets 1-3, 

samt har beslut om LSS-insatser enligt 9 §.
 Nödvändig tandvård till personer med långvariga och allvarliga psykiska störningar 

som medfört funktionshinder.
 Tandvård som krävs som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid.
 Tandvård för personer med stora behov p g a långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning.
 Viss oralkirurgisk behandling där sjukhusets resurser krävs.

 

Patientavgifter
Vårdgivare Patientavgift

Tandläkare inom allmäntandvård 250:-
Tandläkare inom specialisttandvård 250:-
Annan vårdgivare än tandläkare, ex tandhygienist 250:-

 

För att ta ut patientavgift måste patienten vara fysiskt närvarande.

Patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift.

Om patienten har giltigt frikort för sjukvård är besöket avgiftsfritt.

Tandvårdsbesök som omfattas av avgiften för sjukvård är högkostnadsgrundande och 
stämplas i patientens högkostnadsskydd för sjukvård.
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Patientavgifter ögonsjukvård
Åtgärder som utförs av olika yrkeskategorier/har ett 
”klart samband”/med självklarhet utförs vid ett och 
samma besökstillfälle

Åtgärd Avgift
a. Ny- eller återbesök hos läkare som föregås av förberedelser i form av 
synundersökning, tryckmätning OCT eller SLO utfört av usk/ssk/optiker eller 
efterföljs av exteriörfoto utfört av ssk.

250

b. Kombination av åtgärder i samband med ett akutbesök 250

Avgift tas bara för ett läkarbesök vid samma besökstillfälle även om fler än en läkare är 
involverad, t ex en som undersöker och en annan som ger injektion.

 

”Relativt omfattande åtgärder” som utförs självständigt 
och dokumenteras av usk/ssk, optiker eller ortoptist

Åtgärd Avgift
a. Synfältsundersökning - ssk/optiker 250
b. FUS inför kataraktoperation - ssk/optiker/usk 250
c. Fluo (röntgen) - ssk 250
d. Diabetesfoto - ssk/optiker 250
e. SLO - usk/ssk/optiker 250
f. Makulabesök - ssk/optiker 250

 

Som ovan i kombination med läkarbesök

Åtgärd Avgift
Synfältsundersökning av ssk/optiker + läkarbesök 2*250
Läkarbesök med beslut om kataraktoperation + efterföljande FUS av ssk/optiker 2*250
Fluo (röntgen) av ssk + läkarbesök 2*250
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarinjektion 2*250
Makulabesök hos ssk/optiker + läkarbesök 2*250

Dubbla avgifter tas ut oavsett om åtgärderna utförs samma dag eller olika dagar. Det framgår 
av regelverket med följande lydelse: ”Om flera vårdbesök bokas efter varandra under samma 
dag för att underlätta för patienten ska det inte registreras som ett teambesök utan som 
enskilda besök. Avgift tas ut för varje besök”.
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Patientavgifter, debiteringar och regelverk - 
vård av personer från andra länder

 Asylsökande
 Övriga flyktinggrupper
 EU/EES-länder
 Hälso- och sjukvård till barn från andra länder
 Konventionsländer
 Patientavgifter för akut sjukvård för utländska medborgare
 Reservnummer
 Utlandssvenskar
 Studerande från EU/EES-land
 Studerande från icke EU/EES-land
 Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat

Asylsökande
Regionen har ansvar för hälso- och sjukvård åt asylsökande.

Samtliga asylsökande har rätt till en hälsoundersökning, tolk, ev hjälpmedel samt sjukresor.

Den inledande hälsoundersökningen är avgiftsfri och betalas av Migrationsverket.

Asylsökande barn och ungdomar under 20 år får hälso- och sjukvård utan kostnad. Från och 
med 20-årsdagen gäller patientavgift som för asylsökande vuxna.

Asylsökande har från och med 20-årsdagen rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå 
(tandvård som inte kan anstå från 18 år), mödrahälsovård, förlossningsvård, 
preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen.

I verksamhet som är avgiftsfri, betalar inte heller asylsökande någon egenavgift.

Vem är asylsökande?

Asylsökande och vissa andra utlänningar har rätt att få ersättning enligt lagen om mottagande 
av asylsökande (LMA) genom att uppvisa ett tillfälligt LMA-kort.

Kortets nummer anges alltid i Cosmic eller på kvitton och annat debiteringsunderlag. 
Ersättning för vården sker på vanligt sätt till enheterna via registrering i Cosmic eller för 
privata vårdgivare genom underlag till ekonomiavdelningen på Rregionens Hus.

Om patienten inte har LMA-kort kan Migrationsverket kontaktas för besked (010-485 89 37 
eller 0771-235 235).

Se LMA-kort - lagen om mottagande av asylsökande (Migrationsverket, nytt fönster)

Se vård av asylsökande och flyktingar (Region Plus, nytt fönster)

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/LMA-kort.html
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21637&nodeId=31671
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Patientavgifter för asylsökande inom primärvård

Frikortsförmån gäller inte.

Läkarbesök 50:-
Sjukvårdande behandling 25:-
Telefonrecept 25:-

 

Patientavgifter för asylsökande inom länssjukvård

Vid första besök med remiss från primärvården:

Läkarbesök 50:-
Akuta remissbesök 0:-
Sjukvårdande behandling 25:-
Telefonrecept 25:-
Tolk*  

*Sjukvården är skyldig att vid behov svara för att tolktjänst tillhandahålls. Kostnaden för detta 
är sjukvårdens ansvar. Uteblir patienten från tidsbeställt besök utan att meddela detta ska 
emellertid patienten debiteras en schablonmässig kostnad på 310 kronor per planerat 
tolktillfälle + patientavgiften.

Vid återbesök efter att ha haft remiss från primärvården eller ansvarig läkare:

Läkarbesök 50:-
Sjukvårdande behandling 25:-

 
Vid besök utan remiss inom specialistsjukvården:

Akutmottagningen, ambulans ”vård på plats” 500:-
Läkarbesök 250:-
Sjukvårdande behandling 250:-

 

Sjukhusvård

Asylsökande med LMA-kort betalar ingen avgift vid vård på sjukhus (inläggning/sluten vård).

Debiteringsrutiner

Kostnader för vård åt asylsökande debiteras i vissa fall till ekonomiavdelningen 
på Regionens Hus eller så regleras vårdersättningen direkt via registrering i Cosmic (beroende 
på vårdgivarens ekonomisystem).
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Ersättningens storlek baseras på öppenvårdsprislistan för utomlänsvård. Betald patientavgift 
räknas bort.

Om kostnaden för sjukvård för en vårdkontakt överstiger 100.000 kronor ersätts denna särskilt 
av Migrationsverket.

Läkarbesök i primärvård och 
länssjukvård 2.275 kr* - 50 kr = 2.225 kr

Besök hos annan vårdgivare 760 kr* - 25 kr = 735 kr        

Hjälpmedel Kostnaden för inköp och anpassning för hjälpmedlet 
debiteras regionen

Tolk 415 kronor per tillfälle

Hälsoundersökningar 2.125 kronor för rutinhälsoundersökning (inkl tolk) utförda 
under 2018 (2 080 kr för 2017)

*Priset justerat i början av året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra 
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden.

Övriga flyktinggrupper
Regionen erbjuder tillståndslösa personer (förr kallade gömda/papperslösa personer) akutvård 
och annan vård som inte kan anstå. De har även rätt till en avgiftsfri hälsoundersökning där 
enheterna ersätts via regionen. För tillståndslösa barn gäller samma regler för hälso- och 
sjukvård som för länsbarn. Patientavgifter för tillståndslösa personer är detsamma som för 
asylsökande.
Se rutiner gällande vård av tillståndslösa.

Även de flyktingar (kvotflyktingar och anknytningsflyktingar) som redan vid ankomsten till 
Sverige har fått sitt uppehållstillstånd och sina sista siffror i personnumret har rätt till en 
avgiftsfri hälsoundersökning. Den ersätts av Migrationsverket på samma sätt som för 
asylsökande.

För flyktingar som fått uppehållstillstånd, men som  ännu ej blivit kommunplacerade, gäller 
LMA-kortet. Först när man blivit kommunplacerad med ett eget boende gäller samma villkor 
som för övriga länsbor.

För kommunplacerade flyktingar, kvotflyktingar och flyktingar som fått permanent 
uppehållstillstånd (har de sista fyra siffrorna i personnumret) gäller samma regler som för 
länsbor.

Berättigad vård ska ges även om patienten inte har möjlighet att betala vid tidpunkten när de 
får vård.

EU/EES-länder
EU/EES-länderna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inkl Åland), 
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21526&nodeId=35506
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Spanien, Storbritannien (och Nordirland), Sverige, Schweiz (EES-avtal gäller), Tjeckien, 
Tyskland, Ungern, Österrike.

För att styrka sin rätt till medicinskt nödvändig vård i Sverige, ska patienter från EU-länderna 
kunna uppvisa det europeiska sjukförsäkringskortet. Gäller ej nordiska länder, för dessa 
patienter räcker det med att de kan uppge en fullständig adress i hemlandet.

Svenskt EU-kort gäller ej i Sverige.

När vi debiterar Försäringskassan för dessa patienter ska kopia på deras EU-kort bifogas. Det 
är sidan med "stjärncirkeln" ni ska ta kopia på, men är ni osäkra så ta kopia på båda sidor. Se 
länk nedan hur EU-kortet ser ut i andra länder.

Blanketterna E110, E111, E119 och E128 accepteras ej av Försäkringskassan.

Se EU-kort i olika länder (information på EU-kommissionens webbplats, nytt fönster)

EUmedborgare utan EU-kort

Om EU-medborgare utan EU-kort söker vård ska lagen om vård till tillståndslösa inte 
tillämpas då det strider mot likställighetsreglerna för EU-medborgare. De s.k EU-migranterna 
ingår alltså inte i definitionen "tillståndslösa".

Om en person från annat EU/EESland söker vård och inte har ett EU-kort att visa upp ska de 
debiteras hela summan för vården via faktura till sin hemadress. De har sedan möjlighet att i 
efterhand kontakta sin motsvarighet till Försäkringskassa i sitt hemland och ev. få tillbaka 
sina pengar. Denna rutin ska tillämpas på alla EU-medborgare som saknar EU-kort.

EU-medborgare har endast rätt till akut- och nödvändig vård. Planerad vård är de hänvisade 
att göra i sitt hemland.

Hälso- och sjukvård till barn från andra länder
Artikel 2 i FN:s barnkonvention säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen 
får diskrimineras. I artikel 24 står det att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård.

Region Jönköpings län har avgiftsfri hälso- och sjukvård för barn, och tandvård är också 
avgiftsfri för barn. Detta gäller folkbokförda barn och ungdomar under 20 år eller de som kan 
påvisa rätt till subventionerad vård. Barn under 18 år med rätt till subvention 
omfattas nationellt av samma rättigheter som svenska barn och följer barnhälsovårdens, 
skolhälsovårdens och folktandvårdens basprogram.  

Asylsökande eller tillståndslösa barn har rätt till sjukvård på samma sätt som länsbarn 
kostnadsfritt. Tandvård för asylsökande och tillståndslösa som fyllt 18 år debiteras enligt 
gällande tandvårdstaxa.

Utländska barn och ungdomar under 20 år, som omfattas av sjukvårdskonvention eller EES-
avtalet, betalar ingen patientavgift för nödvändig vård. Från och med 20-årsdagen gäller 
vanlig patientavgift. Försäkringskassan debiteras (enligt prislista för utomlänsvård). Kopia av 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=sv
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EU-kortet bifogas för EES-patienter och ID-handling för konventionspatienter. Om patienten 
saknar EU-kort eller ej omfattas av sjukvårdskonvention ska vårdavgift enligt gällande 
prislista för utomlänsvård erläggas.

Gäller det övriga utländska medborgare ej folkbokförda, t.ex. turister som ej kan påvisa sin 
rätt till subventionerad vård i Sverige, så fulldebiteras de vården på samma sätt som vuxna 
enligt gällande prislista för utomlänsvård.

Målgrupper med rätt till kostnadsfri hälsoundersökning inom regionen

Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att stanna permanent eller för en längre tid, 
har behov av en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst.

 Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder.
 Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige
 Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar
 Adoptivbarn
 Barn och ungdomar från östra och sydöstra Europa

Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket land barnet 
kommer från. Barn från Skandinavien, Centraleuropa, USA, Canada, Australien och Nya 
Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning.

Konventionsländer
Konventionsländerna är Algeriet, Australien, Québec och Israel.

Danmark, Norge, Island, Finland och Sverige tillhör den Nordiska konventionen (behöver ej 
uppvisa EU-kort).

Patientavgifter för akut sjukvård för 
utländska medborgare
OBS!  Kopia tas på patientens id-handling/pass om patienten ej kan betala vid vårdtillfället.

Algeriet

Patienten ska kunna styrka sin algeriska identitet med 
försäkringsintyg eller pass. Betalar 250 kronor för ett 
akut öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Patienten betalar 100 kronor/vårddygn 
för akut slutenvård. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras försäkringskassan. Kopia på patientens id-
handling medsändes till FK.

Australien

Patienten ska kunna styrka sin nationalitet med pass 
eller försäkringsintyg. Betalar 250 kronor för ett akut 
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Patienten betalar 100 kronor/vårddygn 
för akut slutenvård. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens id-
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handling medsändes till FK

Israel

Konventionen gäller endast vid förlossningsvård. 
Patienten ska kunna uppvisa intyg från behörig 
institution (försäkringskassa). För akut slutenvård 
betalar patienten 100 kronor/vårddygn. Resten enligt 
DRG-poäng faktureras FK.

Québec

Personer från staten Quebec som arbetar eller studerar i 
Sverige samt medföljande familjemedlemmar till 
sådana betalar som svenskar för sjukvård. ( Vistelsetid 
max ett år). Resten enligt regionavtalet (öppen vård) 
och DRG-poäng (sluten vård) debiteras 
försäkringskassan. Patienten ska uppvisa dels ett 
försäkringsintyg från Quebec och dels ett intyg om 
arbetstillstånd eller om inskrivning vid läroanstalt i 
Sverige och omfattas av den svenska lagstiftningen om 
studiestöd.

Belgien, Bulgarien, Estland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, 
Lettland, Kroatien, Lichtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Nederländerna, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, 
Spanien, Storbritannien, Tyskland, 
Ungern, Österrike

Förordning (EEG) 883/2004 reglerar rätten till vård i 
andra EU/EES-länder. De personer som är försäkrade 
enligt dessa regler ska kunna intyga sin rätt till vård i 
Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp 
det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet), eller 
provisoriskt intyg om innehav av EU-kort eller annat 
intyg som ger rätt till vård i Sverige (nödvändig 
vård). Reglerna gäller vid tillfälligt besök i Sverige, 
samt när vårdbehovet har uppstått under vistelsen här.

Patienten betalar 250 kronor för ett akut 
öppenvårdsbesök i specialistsjukvården och i 
primärvården. Resten enligt regionavtalets taxa 
faktureras försäkringskassan. Kopia av patientens EU-
kort medsändes (kopior på kortets fram- och baksida). 
Saknar patienten EU-kortet, ska hen betala 2.275 kr* 
för ett läkarbesök inom primärvård och specialiserad 
vård och 760 kr* för sjukvårdande behandling.  Vid 
akut slutenvård betalar patienten 100 kronor/vårddygn 
om hen innehar EU-kortet. Resten enligt DRG-poäng 
faktureras FK.

Danmark, Finland, Island och Norge

Patienten ska ha en fullständig adress i hemlandet. 
Patienten betalar 250 kronor för ett öppenvårdsbesök i 
specialistsjukvården och i primärvården. Resten upp 
till regionavtalet faktureras FK.  För akut slutenvård 
betalar patienten 100 kronor/vårddygn. Resten enligt 
DRG-poäng faktureras FK. Uppgifter om patientens 
namn och fullständiga adress medsändes till FK.

Övriga länder

Patienter från övriga länder betalar full avgift enligt 
regionavtalet, 2.275 kr* för läkarbesök och 760 kr* för 
sjukvårdande behandling. För akut slutenvård betalar 
patienten enligt DRG-prislista.
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*Priset justerat i början på året enligt prislista ”Priser och ersättningar för sydöstra 
sjukvårdsregionen” som beslutas i december av Regionssjukvårdsnämnden.

Reservnummer (A- respektive C-nr)
Patienter från andra länder har oftast sex siffror i sitt personnummer. Våra vårdsystem 
behöver tio siffror för att kunna registrera patienten. Under dagtid erhålls C-nr/reservnummer 
(då patienten ej kan identifiera sig) hos Kundservice på IT-centrum, telefon 010-241 41 41. På 
kvällar och helger kontaktas receptionen vid länets akutmottagningar. A-nr (vid 
identifikation) kan klinikerna själva erhålla och registrera i Cosmic.

Utlandssvenskar

Definition av utlandssvensk

Svensk medborgare utflyttad från Sverige. För planerad vård gäller att den ges i det landsting 
man flyttade ut från för att den ska gälla som subventionerad vård.

Barn födda utomlands av svenska föräldrar eller ena parten är svensk, gäller att barnet har ett 
svenskt medborgarskap, helt eller dubbelt, för att få subventionerad vård. Som hemlandsting 
gäller det som föräldrarna/föräldern flyttade ut från.

Utlandssvenskar skall kunna uppvisa ett giltigt svenskt pass.

Se: lathund utlandssvenskar som söker vård i Sverige (planerad- samt akutvård)

Utlandssvenskar som bor i ett EU/EES-land

Patienten betalar samma patientavgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. De måste styrka 
sin rätt till akut sjukvård i Sverige genom EU-kortet (i detta fall är det inte det svenska EU-
kortet som gäller utan det ska vara ett EU-kort som är utfärdat i det land som man nu är 
folkbokförd i). Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. EU-kortet bifogas. Om 
patienten inte har detta kort måste han betala full avgift enligt öppenvårdsprislistan för 
utomlänsvård.

För att få planerad vård i Sverige ska patienten styrka denna rätt med med intyg E112 från sitt 
bosättningsland. Försäkringskassan faktureras sedan resterande kostnad. Om patienten inte 
har detta intyg måste han betala fullt pris enligt regionprislistan.

Pensionärer som bor i ett EU/EES-land

Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som reser till Sverige 
har rätt till all vård till vanligt patientavgift. Deras svenska EU-kort gäller inte här i Sverige, 
de ska uppvisa ett intyg från svenska försäkringskassan: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i 
Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.

Studerande (utlandssvensk) som bor i ett EU/EES-land

http://plus.rjl.se/info_files/infosida31671/Lathund_utlandssvenskar.pdf
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Studenter som är folkbokförda i Sverige får sjukvård på samma villkor som länsbor. Rätten 
till dessa förmåner kan kvarstå även när studenten inte är folkbokförd i Sverige. Studenter 
som omfattas av svensk socialförsäkring har även rätt till akut- (nödvändig) och planerad 
sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Förutsättningen är att Försäkringskassan har 
bedömt att de fortfarande har rätt att omfattas av svensk socialförsäkring. Försäkringskassan 
utfärdar i dessa fall ett intyg till studenten: ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för 
personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta intyg ska visas upp när 
de söker sjukvård i Sverige och de betalar då samma avgift som länsbor.

Om studenten blir omfattad av studielandets socialförsäkring har de endast rätt till akut- 
(nödvändig) sjukvård i Sverige till samma avgift som länsbor. Då krävs EU-kort som är 
utfärdat i studielandet (studerande i nordiska länder behöver endast visa legitimation och 
uppge adress i bosättningslandet).

Utlandssvenskar som bor i ett konventionsland

Patienten betalar samma avgift som hemmasvenskar för akut sjukvård. Resten faktureras 
Försäkringskassan. Kopia på patientens ID-handling bifogas.

Patienten betalar 6 x slutenvårdsavgiften för ett öppenvårdsbesök när det handlar om planerad 
vård. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden. Denna rättighet gäller bara i det 
landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från Sverige.

Utlandssvenskar som är bosatta i Kanada, Nya Zeeland, USA, Monaco eller 
Andorra

Patienten betalar samma patientavgift som länsbor för akut sjukvård. Vårdlandstinget svarar 
för den resterande kostnaden.

För planerad sjukvård betalar patienten hela vårdkostnaden själv. Planerad vård måste sökas i 
det landsting där patienten var folkbokförd när denna flyttade från Sverige.

Utlandssvenskar som är bosatta i övriga länder utan konventioner eller 
utanför EU/EES

Patienten betalar som hemmasvenskar för akut sjukvård. Vårdlandstinget svarar för den 
resterande kostnaden.

För planerad sjukvård betalar patienten 600 kronor/besök (6 x slutenvårdsavgift). För 
slutenvård är kostnaden 1 000/vårddygn (10 x slutenvårdsavgift).

Denna rättighet gäller bara i det landsting där patienten var folkbokförd när han flyttade från 
Sverige. Vårdlandstinget svarar för den resterande kostnaden.

Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer

Vissa missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer kan ha rätt till öppen vård till 
samma kostnad som länsbor. De kan också ha rätt till sluten vård (akut och planerad) till den 
högsta slutenvårdsavgiften för länsbor, 100 kronor (vårdlandstinget svarar för den resterande 
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kostnaden). Förutsättningen är dock att dessa personer fortfarande tillhör Svensk 
Försäkringskassa, och detta måste kontrolleras med FK. I annat fall går dessa som enligt 
texten ovan ("Utlandssvenskar bosatta ....... utanför EU/EES").

Studerande från EU/EES-land
Studerande från EU/EES-land har rätt till nödvändig vård, förebyggande mödra- och 
barnhälsovård, förlossningsvård samt kontrollundersökningar. Detta under förutsättning att 
studenten kan uppvisa EU-kortet från behörig institution i sitt hemland.

Under förutsättning att studenten kan styrka sin rätt till vårdförmån genom att uppvisa EU-
kortet, betalar personen i fråga samma vårdavgift som bosatta inom regionen. Därefter 
faktureras försäkringskassan den resterande vårdkostnaden.

Studerande från icke EU/EES-land
Utländsk student (ej EU/EES), som ska studera i Sverige i mer än ett år, måste ha ett 
uppehållstillstånd. I och med att ett uppehållstillståndet sträcker sig över ett år så har man rätt 
att bli folkbokförd  i Sverige och erhålla de fyra sista siffrorna i personnumret. Regionen har 
vårdansvaret och man är att jämställa med övriga länsbor. Att bli folkbokförd är dock något 
personen själv ansöker om hos Skatteverket, det är inget som sker automatiskt.

Arbetande i Sverige från annan EU/EES-stat
Personer som arbetar i Sverige under högst 12 månader, som kommer från andra EU/EES-
stater, använder sitt EU-kort. De kan också ha ett samordningsnr pga skatteinbetalning, och 
detta KAN även betyda att de tillhör svensk försäkringskassa (FK). FK betalar då ersättning 
till regionen för både nödvändig och planerad vård för denna kategori patienter som inte är 
bosatta i Sverige. Personen kan ha ett svenskt arbetsgivarintyg som utfärdats av arbetsgivaren 
men måste även ha intyget ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett 
annat EU/EES-land eller Schweiz”. Detta gäller även familjemedlemmar. Samordningsnr 
behöver alltså inte betyda att de har rätt till vård, intyg måste finnas, kontakta FK för kontroll.

Om anställningstiden överskrider 12 månader bör personen ifråga folkbokföra sig i Sverige 
och har då tillgång till hälso- och sjukvården som övriga bosatta i regionen.

Samordningsnummer
Om en person ska vistas kortare tid i Sverige än ett år får personen ett kortare 
uppehållstillstånd och eventuellt ett samordningsnr (ett måste för att personen t ex ska kunna 
betala skatt). Ett ex på ett samordningsnr kan vara följande: 19521075-xxxx om personen är 
född 15:e okt 1952 (talet 60 läggs till på födelsedatum, 60+15, i detta fall 75). Samordningsnr 
behöver inte betyda att de har rätt till vård, Försäkringskassan måste kontaktas för att 
kontrollera om de tillhör svensk försäkringskassa eller inte.
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100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 985 845 995 845

103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 370 370 470 470

103a 370 370

107 - Omfattande, kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 1 055 1 055 1 575 1 575

107a 1 055 1 055

108 - Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1 725 1 725 2 510 2 510

108a 1 725 1 725

111 - Basundersökning, utförd av tandhygienist 700 635 685 635

112 - Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av 875 825 875 825

113 - Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 270 270 270 270

114 - Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av 510 510 510 510

115 - Konsultation specialisttandvård 920 920

116 - Konsultation specialisttandvård, omfattande 1 845 1 845

121 - Röntgenundersökning av enskild tand 55 55 95 95

121a 55 55

123 - Röntgenundersökning, helstatus 805 805 1 225 1 225

123a 805 805

124 - Panoramaröntgenundersökning 525 525 825 825

124a 525 525

125 - Röntgenundersökning, extraoral 515 515 960 960

125a 515 515

126 - Röntgenundersökning, omfattande 985 985 1 625 1 625

126a 985 985

127 - Röntgenundersökning, delstatus 195 195 330 330

127a 195 195

128 - Röntgenundersökning, större delstatus 335 335 495 495

128a 335 335

131 - Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 985 985 1 235 1 235

131a 985 985

132 - Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 270 1 270 1 670 1 670

132a 1 270 1 270

133 - Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1 560 1 560 2 275 2 275

133a 1 560 1 560

134 - Tomografiundersökning, fyra kvadranter 1 845 1 845 2 680 2 680

134a 1 845 1 845

141 - Studiemodeller för behandlingsplanering 595 595 595 595

161 - Salivsekretionsmätning 600 600 600 600

162 - Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 330 330 330 330

163 - Biopsi 980 980 1 180 1 180

163a 980 980

164 - Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 545 545 545 545
200 - Hälsofrämjande åtgärder

201 - Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar 415 415 415 415

204 - Profylaxskena, per skena 795 795 795 795

205 - Fluorbehandling, kortare behandlingstid 170 170 170 170

206 - Fluorbehandling 340 340 340 340

207 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 270 270 270 270

208 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 500 500 500 500

209 - Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 795 795 795 795
300 - Sjukdomsbehandlande åtgärder

301 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 405 405 505 505

301a 405 405

302 - Sjukdoms- eller smärtbehandling 760 760 960 960

302a 760 760

303 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 125 1 125 1 425 1 425

303a 1 125 1 125

304 - Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 685 1 685 2 130 2 130

304a 1 685 1 685

311 - Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 415 415 415 415

312 - Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller 

problem

165 165 165 165

313 - Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 035 1 035 2 160 2 160

313a 1 035 1 035

314 - Beteendemedicinsk behandling 480 480 1 000 1 000

314a 480 480

321 - Icke-operativ behandling av kariessjukdom 420 420

322 - Stegvis exkavering 1 115 1 115 1 115 1 115

341 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 500 500 715 715

341a 500 500

342 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1 015 1 015 1 825 1 825

342a 1 015 1 015

343 - Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 

behandling

1 505 1 505 4 045 4 045

343a 1 505 1 505
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362 - Lustgassedering, per gång 825 825 825 825

400 - Kirurgiska åtgärder

401 - Tanduttagning, en tand 1 025 1 025 1 300 1 300

401a 1 025 1 025

402 - Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 690 1 690 2 140 2 140

402a 1 690 1 690

403 - Tanduttagning, tillkommande, enkel 185 185 235 235

403a 185 185

404 - Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 3 120 3 120 3 870 3 870

404a 3 120 3 120

405 - Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 160 4 160 5 165 5 165

405a 4 160 4 160

406 - Tanduttagning, övertalig tand 1 025 1 025 1 300 1 300

406a 1 025 1 025

407 - Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 055 2 055 2 505 2 505

407a 2 055 2 055

420 - Implantat, per styck 2 815 2 815 2 815 2 815

421 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 620 3 620 4 800 4 380

421a 3 620 3 620

422 - Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 505 1 505 1 805 1 805

422a 1 505 1 505

423 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 4 830 4 830 6 390 5 835

423a 4 830 4 830

424 - Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 690 1 690 2 040 2 040

424a 1 690 1 690

425 - Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 6 665 6 665 8 795 8 025

425a 6 665 6 665

426 - Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 2 255 2 255 2 755 2 755

426a 2 255 2 255

427 - Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 3 975 3 975 4 885 4 885

427a 3 975 3 975

428 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 4 805 4 805 5 615 5 615

428a 4 805 4 805

429 - Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 3 920 3 920 4 820 4 820

429a 3 920 3 920

430 - Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med 

benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, 

tilläggsåtgärd, per kvadrant

1 510 1 510 1 915 1 915

430a 1 510 1 510

431 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation 

eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant

2 530 2 530 2 985 2 985

431a 2 530 2 530

432 - Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med 

implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant

1 885 1 885 2 185 2 185

432a 1 885 1 885

435 - Avlägsnande av ett implantat 1 025 1 025 1 300 1 300

435a 1 025 1 025

436 - Avlägsnande av ett implantat, enkel 185 185 235 235

436a 185 185

441 - Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling 

av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle

2 535 2 535 3 135 3 135

441a 2 535 2 535

442 - Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 585 3 585 4 485 4 485

442a 3 585 3 585

443 - Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per 

operationstillfälle

3 415 3 415 4 265 4 265

443a 3 415 3 415

444 - Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre 

tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

4 650 4 650 5 850 5 850

444a 4 650 4 650

445 - Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, 

eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per 

operationstillfälle

4 650 4 650 5 850 5 850

445a 4 650 4 650

446 - Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, 

tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

1 815 1 815 1 965 1 965

446a 1 815 1 815

447 - Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per 

operationstillfälle

1 225 1 225 1 325 1 325

447a 1 225 1 225
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448 - Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per 

operationstillfälle

745 745 945 945

448a 745 745

480 - Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 325 325 325 325

500 - Rotbehandling

501 - Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 395 3 395 4 135 4 135

501a 3 395 3 395

502 - Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 095 4 095 5 000 5 000

502a 4 095 4 095

503 - Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 135 5 135 6 295 6 295

503a 5 135 5 135

504 - Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 600 5 600 6 860 6 860

504a 5 600 5 600

520 - Akut endodontisk behandling, annan behandlare 905 905 1 125 1 125

520a 905 905

521 - Akut trepanation och kavumextirpation 800 800 1 000 1 000

521a 800 800

522 - Komplicerad kanallokalisation 805 805 1 005 1 005

522a 805 805

523 - Stiftborttagning 1 170 1 170 1 470 1 470

523a 1 170 1 170

541 - Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 660 3 660 4 560 4 560

541a 3 660 3 660

542 - Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma 1 030 1 030 1 280 1 280

542a 1 030 1 030

600 - Bettfysiologiska åtgärder

601 - Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 

skena

3 530 3 530 4 755 4 755

601a 3 530 3 530

602 - Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 

skena

3 530 3 530 4 755 4 755

602a 3 530 3 530

603 - Reponeringsskena, per skena 5 605 5 605 6 650 6 650

603a 5 605 5 605

604 2 110 2 110 2 510 2 510

604a 2 110 2 110

606 - Motorisk aktivering 510 510 625 625

606a 510 510

607 - Bettslipning för ocklusal stabilisering 750 750 950 950

607a 750 750

700 - Reparativa åtgärder

701 - Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 705 605 705 605

702 - Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 060 960 1 060 960

703 - Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 245 1 145 1 245 1 145

704 - Fyllning av en yta på molar eller premolar 900 775 900 775

705 - Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 255 1 140 1 255 1 140

706 - Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 630 1 515 1 630 1 515

707 - Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 825 1 725 1 825 1 725

708 - Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 545 545 545 545

800 - Protetiska åtgärder

800 - Permanent tandstödd krona, en per käke 6 135 5 755 7 440 6 780

800a 6 135 5 755

801 - Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 4 645 4 470 5 785 5 275

801a 4 645 4 470

802 - Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 150 3 150 3 755 3 755

802a 3 150 3 150

803 - Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 505 1 505 1 855 1 855

803a 1 505 1 505

804 - Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2 205 2 205 2 405 2 405

804a 2 205 2 205

805 - Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 875 1 875 2 175 2 175

805a 1 875 1 875

806 - Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 425 3 425 4 030 4 030

806a 3 425 3 425

807 - Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 455 2 455 2 805 2 805

807a 2 455 2 455

808 - Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 3 360 3 360 3 960 3 960

808a 3 360 3 360

809 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 050 1 050 1 195 1 195

809a 1 050 1 050

811 - Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, 

per stöd

560 560 710 710

811a 560 560

812 - Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 470 1 470 1 870 1 870

812a 1 470 1 470
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813 - Broreparation med tandteknisk insats 4 490 4 490 5 490 5 490

813a 4 490 4 490

814 - Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7 760 7 760 9 360 9 360

814a 7 760 7 760

815 - Sadelkrona 5 195 5 195 6 095 6 095

815a 5 195 5 195

822 - Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 660 3 660 4 260 4 260

822a 3 660 3 660

823 - Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 160 5 160 5 955 5 955

823a 5 160 5 160

824 - Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 10 975 10 975 12 375 12 375

824a 10 975 10 975

825 - Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd 12 420 12 420 14 805 14 805

825a 12 420 12 420

826 - Attachments, per styck 95 95 95 95

827 - Hel underkäksprotes 9 270 9 270 11 385 11 385

827a 9 270 9 270

828 - Hel överkäksprotes 9 270 9 270 11 385 11 385

828a 9 270 9 270

829 - Immediatprotes, hel käke 6 950 6 950 8 050 8 050

829a 6 950 6 950

831 - Justering av avtagbar protes 375 375 475 475

831a 375 375

832 - Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 255 1 255 1 455 1 455

832a 1 255 1 255

833 - Rebasering av protes 2 555 2 555 3 005 3 005

833a 2 555 2 555

834 - Lagning av protes där avtryck krävs 1 950 1 950 2 250 2 250

834a 1 950 1 950

835 - Rebasering och lagning av protes 3 035 3 035 3 535 3 535

835a 3 035 3 035

836 - Komplicerad lagning av protes 3 810 3 810 4 310 4 310

836a 3 810 3 810

837 - Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken 

svetsas till befintlig protes

6 575 6 575 7 475 7 475

837a 6 575 6 575

839 - Inmontering av förankringselement, per käke 2 985 2 985 3 485 3 485

839a 2 985 2 985

845 - Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 935 1 935 2 335 2 335

845a 1 935 1 935

846 - Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller 

bettstabilisering

5 055 5 055 5 755 5 755

846a 5 055 5 055

847 - Klammerplåt 3 960 3 960 4 660 4 660

847a 3 960 3 960

848 - Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per 

tandposition

545 545 695 695

848a 545 545

850 - Implantatförankrad krona, en per käke 8 905 8 105 11 155 9 315

850a 8 905 8 105

852 - Implantatförankrad krona, flera i samma käke 6 935 6 285 8 450 7 195

852a 6 935 6 285

853 - Hängande led vid implantatförankrad bro 2 205 2 205 2 405 2 405

853a 2 205 2 205

854 - Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 145 2 145 2 445 2 445

854a 2 145 2 145

855 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per 

implantat

540 540 540 540

856 - Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, 

per led

1 290 1 290 1 490 1 490

856a 1 290 1 290

857 - Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona 

på implantat, per implantat

490 490 490 490

858 - Distans inklusive distansskruv, per styck 1 255 1 255 1 255 1 255

859 -Integrerad distans/kopplingskomponent 1 075 1 075 1 075 1 075

861 - Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 31 860 31 860 34 875 34 875

861a 3 186 3 186

862 - Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 33 840 33 840 36 855 36 855

862a 33 840 33 840

863 - Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 35 370 35 370 38 385 38 385

863a 35 370 35 370

865 - Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 30 830 30 830 33 540 33 540

865a 30 830 30 830

871 - Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd 

täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat

17 350 17 350 19 500 19 500

871a 17 350 17 350



Åtgärd
RJL pris allmäntandvård 

2019

Referenspris 

allmäntandvård fr o m 

15 jan 2019

RJL pris 

specialisttandvård 2019

Referenspris 

specialisttandvård fr o 

m 15 jan 2019

872 - Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 19 555 19 555 21 705 21 705

872a 19 555 19 555

873 - Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 22 105 22 105 24 255 24 255

873a 22 105 22 105

874 - Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 145 4 145 4 450 4 450

874a 4 145 4 145

875 - Tillägg för alveolarbar på tre implantat 4 700 4 700 5 000 5 000

875a 4 700 4 700

876 - Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 5 605 5 605 5 905 5 905

876a 5 605 5 605

877 - Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 14 390 14 390 16 540 16 540

877a 14 390 14 390

878 - Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 280 280 280 280

880 - Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två 

implantat

2 125 2 125 2 725 2 725

880a 2 125 2 125

881 - Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 105 1 105 1 405 1 405

881a 1 105 1 105

882 - Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre 

eller flera implantat

2 900 2 900 3 700 3 700

882a 2 900 2 900

883 - Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk 

insats

5 615 5 615 6 560 6 560

883a 5 615 5 615

884 - Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk 

insats krävs

10 355 10 355 11 805 11 805

884a 10 355 10 355

888 - Fästskruv/broskruv, per styck 180 180 180 180

889 - Distansskruv, per styck 370 370 370 370

900 - Tandreglering

900 - Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 8 970 8 970 11 295 11 295

900a 8 970 8 970

901 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 13 470 13 470 16 965 16 965

901a 13 470 13 470

902 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 16 750 16 750 21 240 21 240

902a 16 750 16 750

903 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 19 735 19 735 25 115 25 115

903a 19 735 19 735

904 - Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 24 445 24 445 31 245 31 245

904a 24 445 24 445

905 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 19 005 19 005 23 680 23 680

905a 19 005 19 005

906 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 22 285 22 285 27 950 27 950

906a 22 285 22 285

907 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 25 565 25 565 32 225 32 225

907a 25 565 25 565

908 - Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 30 780 30 780 38 995 38 995

908a 30 780 30 780

Utbytesåtgärder

921 - Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6 135 1 145 7 440 1 145

921a 6 135

922 - Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6 135 1 515 7 440 1 515

922a 6 135

925 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation

7 940 4 470 9 420 5 275

925a 7 940

926 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona

10 160 6 675 12 410 7 680

926a 10 160

928 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda 

stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation

7 940 2 205 9 420 2 405

928a 7 940

929 - Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna 

som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatförankrad krona

10 160 4 470 12 410 5 275

929a 10 160



Åtgärd
RJL pris allmäntandvård 

2019

Referenspris 

allmäntandvård fr o m 

15 jan 2019

RJL pris 

specialisttandvård 2019

Referenspris 

specialisttandvård fr o 

m 15 jan 2019

940 - Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro

Utbyte sker mot två åtgärd 801 och en åtgärd

11 145 11 145 12 950 12 950

940a 11 145 11 145

941 - Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande 

tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna 

som utbytet beräknas på

6 675 6 675 7 680 7 680

941a 6 675 6 675

Latituder
RJL pris allmäntandvård 

2019

Referenspris 

allmäntandvård fr o m 

15 jan 2019

103L 210 370

103H 685 370

103SH 700 470

107SH 1 940 1 575

108SL 2 245 2 510

341H 730 500

541SH 5 460 4 560

604L 1 210 2 110

Frisktandvård premiegrupper Årspris 2018* Årspris 2019*

1 900 920

2 1 200 1 230

3 1 560 1 600

4 2 100 2 150

5 2 880 2 950

6 3 780 3 870

7 4 800 4 920

8 5 940 6 090

9 7 500 7 690

10 9 300 9 530

*Priset är exklusive allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning för tandvård. Tandvårdsbidraget delas ut den 1 juli varje år och kan sparas upp till två år.

23-29 år och över 65 år: 600 kronor per år

30-64 år: 300 kronor per år
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Förvaltningsnamn

     

Sammanställning över aktuella avgifter inom 
hjälpmedelsområdet

(B) = bidrag
+ = detaljerade regler finns se www.plus.rjl.se/hjalpmedel
Hörsel
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Hörapparat 0 kr < 20 år Audionom Per ordinationstillfälle
Hörapparat 500 kr > 20 år Audionom Per ordinationstillfälle

Syn
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Glasögon Max 800 kr (B) < 8 år Optiker/ 
ortoptist

En gång per 12 mån +

Glasögon/ 
kontaktlinser

Max 800 kr (B) 8 - 19 år Optiker En gång per 12 mån +

Belopp som 
överstiger 5000 kr 
(B)

< 20 årTandemcykel

Max 5000 kr (B) > 20 år

Synpedagog Cykeln tillfaller brukaren. 
Service och reparation 
bekostas av brukaren.

Rörelsehinder
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Bilanpassning Max ¾ basbelopp 
(B)

Läkare Max en gång var 9:e år +

Trehjulig cykel 500 kr < 20 år Arbetsterapeut Max en gång var 7:e år
Trehjulig cykel 50% av cykelns 

inköpspris inkl 
tillbehör o moms 
(B)

> 20 år Arbetsterapeut Cykeln tillfaller brukaren. 
Service och reparation 
bekostas av brukaren.

Däck och slang 
till drivhjul på 
manuell rullstol

Eget ansvar Krävs ej

Träning, vård och behandling
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

CPAP 150 kr/mån * Läkare +
Kompressions-
strumpa 
standard**

170 kr/uttag Läkare eller 
sjuksköterska 
beroende på 
kompressions-

Bidrag ges till max 4 eller 
8 par/år beroende på 
kompressionsgrad
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Kompressions-
strumpa 
måttbeställd**

240 kr/uttag grad
Arbetsterapeut

Kompressions-
utrustning

150 kr/mån * Läkare +

UVB-lampa 150 kr/mån * Läkare
TENS 150 kr/mån * Läkare, 

sjukgymnast
+

TENS 300 kr/tillfälle Gravida Läkare, 
sjukgymnast

+

* Högkostnadsskydd för behandlingshjälpmedel är 1800 kr per 12-månadersperiod.
** Enklare strumpor med låg kompression, där medicinsk ordination saknas, kan köpas i handeln och är 
egenansvar
Hårersättning
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Peruk
Lösögonfransar

Max 5000 kr inkl 
moms /år (B)

Tatuering av 
ögonbryn

Max 5000 kr per 
5-årsperiod (B)

Specialistläkare 
onkolog, hud, 
medicin, kirurg, 
plastik och barn

+

Ortopediska skor
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Ortopediska skor, 
stövlar och 
kängor

50% av totalpris, 
max 500 kr (B)

< 20 år

Ortopediska skor 50% av totalpris, 
max 900 kr (B)

< 20 år

Ortopediska 
stövlar och 
kängor

50% av totalpris, 
max 1000 kr (B)

> 20 år

Skoändringar 100 kr/sko
RA-toffel 50% av totalpris, 

max 600 kr (B)

+ Bidrag lämnas till max 4 
ändringar eller par per år

Ortoser
Område Egenavgift/ 

bidrag (B)
Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Samtliga ortoser 0 kr < 20 år
Nack-, hals- och 
bålortos
Ortos för övre 
och nedre 
extrimiteten

200 kr/utprovad 
ortos ***

Tumortos
Fingerortos

100 kr/utprovad 
ortos ***

> 20 år
+ +

*** Endast en avgift vid bilateral behandling och/eller av hygieniska skäl +

Nutrition#

Område Egenavgift/ 
bidrag (B)

Målgrupp Förskrivare Detaljerade regler

Samtliga 
livsmedel för 
särskilda 
näringsändamål 
som förskrivs

120 kr/uttag < 16 år Läkare, dietist
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Helnutrition 100% av 
konsument-
verkets beräknade 
matkostnad för 
kvinnor över 75år/ 
mån##

> 16 år Läkare, dietist, 
sjuksköterska 
med erforderlig 
kunskap om 
nutrition

Halvnutrition 50% av 
konsument-
verkets beräknade 
matkostnad för 
kvinnor över 75år/ 
mån##

> 16 år Läkare, dietist, 
sjuksköterska 
med erforderlig 
kunskap om 
nutrition

Tilläggsnutrition 20% av 
konsument-
verkets beräknade 
matkostnad för 
kvinnor över 75år/ 
mån##

> 16 år Läkare, dietist, 
sjuksköterska 
med erforderlig 
kunskap om 
nutrition

300 kr 16-19 årProteinreducerade 
livsmedel 50% av verklig 

kostnad
>19 år

300 kr 16-19 årLivsmedel för 
spannmålsallergi 50% av verklig 

kostnad
>19 år

300 kr 16-19 årLivmedel vid 
medfödda 
metabola 
sjukdomar

50% av verklig 
kostnad

>19 år

300 kr 16-19 årSpecifika 
produkter vid 
behov av 
specialnutrition

50% av verklig 
kostnad

>19 år

Läkare, dietist, 
sjuksköterska 
med erforderlig 
kunskap om 
nutrition

90 kr (B)### 2-5 år
160 kr (B) ### 6-9 år
200 kr (B) ### 10-13 år

Glutenfria 
livsmedel

250 kr (B) ### 14-19 år

Läkare, dietist Diagnos celiaki ska vara 
biopsiverifierad

# Kombination av avgifter kan förekomma
## Avrundning kan ske
###Bidraget baseras på konsumentverkets beräknade merkostnad för glutenfri kost för respektive åldersgrupp 
och uppdateras med index
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1. Vision och övergripande mål 

1.1 Vision för Region Jönköpings län 
För ett bra liv i en attraktiv region. 

1.2 Övergripande mål 

Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 

befolkningen och god och jämlik vård. Länets invånare ska få den vård de 

behöver när de behöver den och på det sätt de behöver. 

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Region Jönköping län utvecklar 

nya arbetssätt och samverkan med målet att primärvården ska vara 30 procent av 

hälso- och sjukvården 2030. 

 

Region Jönköpings läns strategi är att ställa om hälso- och sjukvården från sluten 

till öppen vård, från sjukhus till primärvård och från vård till hälsofrämjande 

insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. Region 

Jönköpings län är aktiv i utveckling och implementering av välfärdsteknik och e-

hälsa.  

I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval där 

patienterna upplever trygghet och säkerhet i omhändertagandet med tilltro till 

primärvården. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn och samordnar 

invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet.  

1.3 Vårdval i primärvård 

Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 

mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 

för Lag om valfrihetssystem (2008:962). 
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Mål och grundläggande principer 

Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län: 

1. Stärker invånarnas inflytande genom att 

 invånarna väljer vårdgivare 

 ersättningen följer invånaren 

 redovisning av kvalitet och resultat är offentliga 

 vården ges med kontinuitet och bred kompetens 

 vården ges på lika villkor i hela länet 

 vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten 

 vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan 

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 

att 

 stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus 

 sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig 

kompetensutveckling 

 utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens 

 stimulera mångfald av vårdgivare 

 delta aktivt i forskning och utveckling 

 handleda och utbilda studenter, AT-, ST-läkare samt PTP psykologer. 

3. Styr mot önskvärda resultat genom att 

 ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov 

 premiera goda kliniska resultat 

 premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

 vara patientsäker 

 ha hög tillgänglighet 

 stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt 

 stimulera digitalisering och e-hälsa 

 säkerställa kostnadseffektiv vård 

 stimulera aktivt deltagande i klinisk forskning 
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2. Anvisningar för ansökan 

2.1 Ansökan om godkännande 
Intresserade bjuds in att ansöka om godkännande för att få driva vård inom 

vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 

handlingar lämnas in till Region Jönköpings län. 

En leverantör kan ansöka om godkännande för flera enheter. En ansökan ska 

lämnas per enhet. 

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 

det aktuella vårdvalet upphör. 

Inför en ny avtalsperiod ansöker även sedan tidigare godkända leverantörer. 

2.2 Ansökan och begärda handlingar 

Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 

begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 

(www.tendsign.se). 

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 

tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 

registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. 

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 

bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 

om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 

på företrädare för sökanden och personnummer framgå. 

Handlingar att bifoga ansökan: 

 registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 

Bolagsverket) 

 intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659) 

 verksamhetsbeskrivning 

 CV för verksamhetschef/vd  

 CV för medicinskt ledningsansvarig läkare 

 intyg om ansvarsförsäkring 

 finansieringsplan 

 referenser 

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men Region Jönköpings länen kan 

komma att ta ut eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens 

ekonomiska förutsättningar. 
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För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 

omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 

utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art. 

Region Jönköpings län kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig 

om att sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 

genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 

(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 

förhållande till uppdragets omfattning. 

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt: 

 kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning 

 tidsperiod 

 kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress 

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 

nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Region Jönköpings län 

förbehåller sig rätten att söka egna referenser. 

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 

och kreditupplysning. 

Med sin ansökan intygar sökanden att:  

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda  

• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten 

• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 

eller säga upp avtalet 

2.3 Offentlig handling 

Inkommen ansökan är som huvudregel offentlig handling. Om sökanden anser att 

någon del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och 

motiveras med hänvisning till relevant lagrum. Beställaren kommer att i varje 

enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik 

uppgift omfattas av sekretess. 

2.4 Frågor om ansökan 

Frågor om ansökan ställs till Region Jönköpings läns inköpsavdelning via 

upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se). 

2.5 Komplettering eller rättning av ansökan 

Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 

begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas. 
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Region Jönköpings län kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, 

felräkning eller annat uppenbart fel i ansökan. 

3. Villkor för godkännande 

3.1 Handlingar 
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 

enligt anvisningarna. 

3.2 Ekonomiska förutsättningar 

Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 

tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll. 

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 

Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 

sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 

angivna. 

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 

sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 

information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 

garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 

ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 

ska avse första avtalsåret. 

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 

förutsättningar. 

3.3 Verksamhetsförutsättningar 

Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 

efterfrågade tjänsterna. 

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 

utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området. 

Verksamhetschef 

Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 

sjukvårdslag (2017:30, 4 kap. 2§). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 

verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 

Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården. 

Medicinskt ledningsansvarig läkare  

Verksamheten ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare med minst tre års 

erfarenhet av klinisk verksamhet inom specialiteten allmänmedicin efter avslutad 
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och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig 

läkare ska vara regelbundet kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan 

vara tillgänglig för vårdenheten vid behov. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens. 

Lokaler 

Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler i 

Jönköpings län. Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för 

vårdverksamhet. Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets 

riktlinjer för tillgängliga lokaler. 
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4. Beslut om godkännande 

4.1 Villkor 
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 

villkor som anges i detta förfrågningsunderlag och i ansökan vara uppfyllda. 

Sökanden kommer inte att godkännas om: 

 sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 

valfrihetssystem 7 kap § 1 

 sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 

upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar 

 sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 

visar på förutsättningar att bedriva verksamheten 

Sökanden kan komma att inte godkännas om: 

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 

åt beställaren, annat landsting eller annan uppdragsgivare och avtalet till 

följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid 

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag 

• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 

underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 

ovanstående 

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 

som av beställaren anser påverka förtroendet för vården 

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 

misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 

sökanden. 

4.2 Beslut om godkännande 

Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att komplett ansökan 

inkommit till Region Jönköpings län. 

4.3 Ingående av avtal 

Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören. 

4.4 Verifiering inför driftstarten 

Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 

driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 

förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven. 
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 

leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 

omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger Region Jönköpings län 

rätt att frånträda avtalet. 

Leverantören äger inte rätt till någon form av skadestånd till följd av Region 

Jönköpings läns beslut, enligt ovan. Region Jönköpings län däremot har rätt till 

ersättning från leverantören för kostnader som beror på dennes brister. 

4.5 Återkallande av godkännande 

Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger Region 

Jönköpings län rätt att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats. 

4.6 Överklagande 

Leverantören kan överklaga Region Jönköpings läns beslut. Överklagan skickas 

till förvaltningsrätten i Jönköping inom tre veckor från det att underrättelsen om 

beslutet skickats. 
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5. Mall för avtal enligt lagen om 

valfrihetssystem 

5.1 Avtalsparter 

Beställare: Region Jönköpings län 

Organisationsnummer: 232100-0057 

Leverantör: <leverantörens namn>  

Organisationsnummer: <organisationsnummer>  

5.2 Avtalets omfattning 

I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av primärvård vid < namn och 

adress för verksamheten>. Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal och 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”. 

5.3 Avtalsperiod 

Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med 

2021-12-31. Med möjlighet till förlängning med två (2) år i taget, om inte avtalet 

sagts upp skriftligen av endera part senast tolv månader före avtalstidens slut. 

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 

driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal. 

5.4 Kontaktpersoner 

Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 

kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål. 

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 

telefonnummer>  

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 

telefonnummer>  

5.5 Meddelanden 
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 

med post, e-post eller fax. 

5.6 Handlingars inbördes ordning 

”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna punkt 

nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. 
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Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende 

gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i 

följande ordning: 

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 

2. detta avtal med bilagor 

3. Region Jönköpings läns eventuella kompletteringar av 

förfrågningsunderlaget 

4. förfrågningsunderlag med bilagor 

5. eventuella kompletteringar av ansökan 

6. leverantörens ansökan 

5.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer 

Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 

Region Jönköpings läns styrande dokument i form av exempelvis policy och 

riktlinjer, överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Beställaren ska 

tillhandhålla relevanta styrande dokument. 

5.8 Ersättningsvillkor 

Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 10 i ”Primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län”. 

5.9 Samarbetsformer  

Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget, undantaget 

kravet på öppettider, om inte särskild överenskommelse (skriftlig) finns med 

Region Jönköpings län. 

När det gäller hälso- och sjukvård måste det tydligt vara reglerat vem som är den 

juridiska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därför finns det 

tre godkända samarbetsformer:  

 överenskommelse inom samma vårdgivare 

 konsultavtal  

 underleverantörsavtal 

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 

godkännande och vid förfrågan från beställaren. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 

vårdcentralens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det 

är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 

akuta situationer. 

Leverantören ansvarar för att all vårddokumentation sker enligt lagar och 

föreskrifter och Region Jönköpings läns riktlinjer. 
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Överenskommelse inom samma vårdgivare 

Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 

vårdgivaransvar för flera vårdcentraler inom Jönköpings län samarbetar för att 

exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 

för vårdval. 

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse. 

Konsultavtal 

Konsultavtal används för inhyrd personal som utför uppdrag genom leverantörens 

verksamhet. Inhyrd personal ska arbeta på plats i leverantörens lokaler 

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal. 

Underleverantörsavtal 

Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag (exempelvis 

sjukgymnastik eller medicinsk fotvård) åt leverantören genom sin egen 

verksamhet.  

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård 

som utförs i underleverantörens verksamhet. 

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 

vårdgivarregistret. 

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 

underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 

Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 

kvalitet enligt Socialstyrelens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 

exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 

lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region 

Jönköpings läns riktlinjer.  

All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell 

underleverantör ska ställas till leverantören. 

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 

marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 

Region Jönköpings län. 

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal. 
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5.10 Ansvarsförsäkring 

Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 

egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 

Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 

försäkringar leverantören har tecknat. 

5.11 Skadestånd 

Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 

alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 

handlande. Leverantören ska hålla beställaren skadeslös om skadeståndskrav 

väcks från tredje man direkt mot beställaren som en följd av leverantörens 

handlande eller brist på handlande. 

5.12 Ändrade ägarförhållanden 

Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 

eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till beställaren. På 

begäran av beställaren ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 

ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 

Beställarens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet. 

5.13 Överlåtelse 

Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan beställarens skriftliga 

godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 

invånare/patienter om förändringen. 

5.14 Ändringar i avtalet 

Beställaren har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 

Beställaren ska omgående informera leverantören om ändrade villkor. 

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 

kris, ekonomiska omvälvningar eller om Region Jönköpings län tvingas utfärda 

besparingsbeting för verksamhetsområdet. 

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 

skriftligen meddela beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 

meddelande inte mottagits av beställaren inom den angivna tidsfristen blir 

leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag beställaren 

angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 

ändringsmeddelandet är avsänt. 

Om leverantören meddelar beställaren att den inte accepterar de ändrade villkoren 

och Region Jönköpings län vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, 
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upphör avtalet att gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under 

den återstående avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna. 

5.15 Brister och sanktioner 

Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 

avtalsperioden. 

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 

uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet. 

Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 

Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 

beställaren rätt att: 

 Hålla inne hela eller del av ersättningen som senare kan betalas ut vid 

åtgärdad brist 

 Minska ersättningen, betalas ej ut senare 

 Ej betala ut ersättningen i sin helhet 

 Utkräva vite 

 Säga upp avtal enligt avsnitt 5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 

begäran. 

5.16 Konkurs 

Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren enligt Region 

Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 

patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 

dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 

med leverantören. 

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om: 

 att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 

vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör 

 att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 

patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen 

 att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren 

5.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran 

Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 

föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 

verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 

innan verksamheten upphör. 
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När ett avtal om att driva vårdcentral sagts upp bedömer beställaren situationen 

och beslutar utifrån vad som är långsiktigt bäst för invånarna. 

Om beställaren beslutar att verksamheten ska upphöra fördelas vårdcentralens 

geografiska närområde till andra vårdcentraler. 

5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran 

Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 

eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet. 

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 

omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 

uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 

månader. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 

omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i lagen om 

valfrihetssystem 7 kap § 1 punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha 

uteslutits vid tilldelning av avtal. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 

väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 

leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 

åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren. 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 

direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 

leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 

företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som Region Jönköpings län inte 

skäligen kan godta. 

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 

delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 

förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare. 

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 

skadestånd. 

5.19 Force majeure 

Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 

om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 

såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 

myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 

liknande omständighet. 
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Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 

föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 

åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 

uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 

majeure upphör. 

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 

skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 

ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten. 

5.20 Tillämpning och tvister 

Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 

sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 

parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 

avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 

till motparten. 

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 

svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. 

5.21 Efter avtalets upphörande 

Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 

patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 

övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 

stånd på ett patientsäkert sätt. 

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 

och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 

riktlinjer. 

5.22 Bilagor 

 Avtal om sammanhållen journalföring och personuppgiftsbiträde 

 Avtal om informationsutlämning av HSA-information 

 Fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

5.23 Underskrifter 

Jönköping <datum> <Ort, datum> 

Region Jönköpings län <Leverantör> 

<Namn Efternamn> <Namn Efternamn> 

<Titel> <Titel> 
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6. Allmänna villkor 

6.1 Utgångspunkter 

Antidiskriminering 

Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 

(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 

diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 

mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 

Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 

som vidtagits med anledning av ovanstående. 

Barnkonventionen 

Leverantören ska följa FN:s barnkonvention och Region Jönköpings läns riktlinjer 

som utgår från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja verksamhetschefen att 

säkerställa att barns och ungas rättigheter beaktas. 

Hållbar utveckling  

Leverantören ska: 

 Följa Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020. 

 Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa hur 

verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta mål enligt 

programmet.  

 Ha en kontaktperson för hållbarhetsfrågor. Kontaktpersonen ska vara insatt 

i verksamhetens hållbarhetsfrågor och hantera kommunikation och 

uppföljning av dessa.. 

 Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 

hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten. 

Informationsansvar 

Leverantören och Region Jönköpings län har ett ömsesidigt ansvar att samråda 

och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till 

vård och service eller samarbetet mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Leverantören ska bland annat informera Region Jönköpings län om ändrade 

ägarförhållanden, risk för kapacitetsbrist, byten av verksamhetschef, medicinskt 

ledningsansvarig läkare, underleverantörer och samverkanspartners. 

Leverantören ska representeras på informationsmöten som Region Jönköpings län 

kallar till. 

Kunskapsstyrning 

Medicinsk programgrupp primärvård är en mötesplats för uppföljning och 

styrning av primärvården i Jönköpings län tillsammans med andra regelbundna 
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forum för dialog mellan regionledning och verksamhetschefer i hälso- och 

sjukvården. 

Medicinsk programgrupp primärvård har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag 

att följa primärvårdens resultat, föreslå uppdragsförändringar, initiera och 

fastställa styrande dokument i Region Jönköpings läns allmänna kliniska 

kunskapsstöd Fakta, fördela uppdrag och utse primärvårdsrepresentanter i olika 

samverkansorgan.  

Programgruppen består av representanter från leverantörer i privat och offentlig 

regi och Region Jönköpings läns primärvårdsenhet som leder och samordnar 

gruppens arbete. 

Programgruppen ska samverka med andra medicinska programgrupper och 

sydöstra sjukvårdsregionens regionala programområde för primärvård. 

 

Leverantören ska använda nationella kvalitetsregister och följa Region Jönköpings 

läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och nationella kunskaps- och 

beslutstöd. 

Leverantören ska bidra med medarbetare till arbetsgrupper och delta i Region 

Jönköpings läns arbete med ständiga förbättringar av verksamheten och arbetet 

med Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Marknadsföring och information till invånare 

Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 

vara saklig och korrekt. 

Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 

marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 

tjänsten och hur man kontaktar ansvarig. 

Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten finansieras och 

drivs på uppdrag av Region Jönköpings län enligt Lag (2008:962) om 

valfrihetssystem. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer inom 

informationsområdet och standard för kallelser. Leverantören ska leverera 

uppgifter till vårdcentralens kontaktsida på 1177 Vårdguiden och medverka i 

Region Jönköpings läns informationskampanjer. Leverantörens webbplats ska 

uppfylla grundläggande krav på tillgänglighet. 

Patientens rättigheter  

Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 

patientlagen (2014:821). 

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 
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Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. 

Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 

patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 

utifrån deras önskan och förutsättningar. 

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP) 

Leverantören ska arbeta med patientkontrakt som är en överenskommelse mellan 

patient och vårdgivare som säkerställer att patienten är delaktig i sin egen vård, 

erbjuds fast vårdkontakt och den vård som behövs inom överenskommen tid. 

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 

leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt Region 

Jönköpings läns riktlinjer. 

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 

Leverantören ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och 

sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som 

behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, 

kontinuitet, samordning och säkerhet. 

Leverantören ska erbjuda patienter en fast läkarkontakt. 

Klagomål 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för hantering av 

synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Vårdgaranti 

Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 

Jönköpings läns krav på tillgänglighet.  

Patientsäkerhet 

Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis: 

 Patientsäkerhetslag (2010:659) 

 Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) 

 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser 

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-

FS 2017:41)  

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns chefläkarorganisation 

och delta i risk- och händelseanalyser vid utredning av händelser. 

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 

Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser i Region 
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Jönköpings läns avvikelsehanteringssystem Synergi. Leverantören ska kunna delta 

i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara behjälplig i spridningen 

av resultaten. 

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från Region 

Jönköpings läns chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad 

kopia på den kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från 

Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten. 

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 

Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten. 

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 

för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 

de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 

enskilda ärenden. 

Leverantören ska beakta Region Jönköpings läns patientsäkerhetsarbete ”Säker 

vård – alla gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 

kunskapsområden. 

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 

patientsäkerhetslagen. 

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och Region 

Jönköpings läns utbildningar i patientsäkerhet för chefer. 

Samverkan 

Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom Region 

Jönköpings län, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, 

förordningar, överenskommelser och Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också 

planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt 

kompetensutveckling. 

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 

för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Region Jönköpings 

län och kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 

samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna. 

Leverantören ska samverka med patienter genom ett patientråd eller liknande för 

att förbättra och utveckla verksamheten utifrån patientperspektivet. 

Verksamhetschefen ansvarar för formerna.  
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 

system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta. 

Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 

upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 

medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet. 

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 

bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 

faktabaserade beslut och samverkan. 

6.2 Invånarnas val 

Invånaren väljer vårdcentral 

Vårdval är en överenskommelse mellan invånare och vårdcentralen. Invånaren 

åtar sig att i första hand vända sig till den valda vårdcentralen och medger att 

Region Jönköpings län ger ekonomisk ersättning till den valda vårdcentralen. 

Alla som fyllt 18 år har rätt att välja vårdcentral. För barn och ungdomar under 18 

år väljer vårdnadshavaren. Barn och föräldrar kan välja olika vårdcentraler. 

Invånaren är fri att söka vård på vilken vårdcentral som helst, och kan när som 

helst välja en annan vårdcentral. Vårdvalet innebär att man väljer vårdcentral, inte 

enskilda medarbetare. 

Invånarnas val administreras av Region Jönköpings län. Invånaren väljer 

vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på Region Jönköpings läns 

blankett för vårdval. Region Jönköpings län registrerar invånarens val. Ansvaret 

för invånarens vård övergår till den nya vårdcentralen så snart valet registrerats. 

Nyinflyttade och nyfödda 

Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade till länet och vårdnadshavare 

till nyfödda får information om hur valet går till och vilka vårdcentraler som kan 

väljas. Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade och nyfödda registreras 

på en vårdcentral nära bostaden till dess de gjort ett eget val. 

Invånare som flyttar inom Jönköpings län 

Invånare som flyttar inom Jönköpings län ansvarar själva för att välja en annan 

vårdcentral, om de så önskar. Om man flyttar till ett särskilt boende kan man 

stanna kvar hos sin nuvarande vårdcentral eller välja en annan. 

Invånare med skyddade personuppgifter 

Invånare med skyddade personuppgifter registreras inte på någon vårdcentral. 
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Anmälan av kapacitetsbrist 

Det finns inga begränsningar för hur många invånare som kan välja en specifik 

vårdcentral. 

I en situation där många invånare under mycket kort tid väljer en vårdcentral kan 

Region Jönköpings län bevilja leverantören uppskov att ta emot nya invånare 

under maximalt tre månader. Villkor för uppskov är en skriftlig anmälan från 

verksamhetschefen att eventuell kapacitetsbrist utgör en risk för patienternas 

säkerhet eller allvarliga arbetsmiljöproblem. 

När en vårdcentral upphör  

När en vårdcentral upphör ansvarar Region Jönköpings län för att informera 

berörda invånare om rätten att välja en ny vårdcentral. Invånare som inte väljer ny 

vårdcentral inom angiven tid registreras på en vårdcentral nära bostaden. 

6.3 Ansvar och skyldigheter 

Allvarlig händelse och katastrofberedskap 

Leverantören ska följa gällande föreskrifter för katastrofmedicinsk beredskap. 

Vid allvarlig händelse ska leverantören följa Region Jönköpings läns direktiv från 

tjänsteman i beredskap (TIB) och regional sjukvårdsledare. Leverantören ska 

kunna ta emot lindrigt skadade, oskadade och personer i behov av krisstöd.  

Leverantören ska upprätta en plan för allvarlig händelse. Planen ska innehålla 

larmrutiner, telefonnummer till närboende personal som kan öppna vårdcentralen 

på jourtid samt reservrutiner för telefoni- och IT-störningar. Uppgifterna ska 

uppdateras och meddelas Region Jönköpings läns beredskapschef senast 1 

december varje år. 

Leverantören ska ha en utsedd representant för samverkan med psykiatrins 

krisstödssamordnare på lokalt sjukhus och kommunens grupp för psykiskt och 

socialt omhändertagande (POSOM) vid allvarliga händelser och katastrofer. 

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning tillsammans med andra 

vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att en fortsatt verksamhet kan 

bedrivas även i kritiska lägen. 

Personal som behövs för att driva verksamheten ska vara krigsplaceras på sin 

arbetsplats. Beredskapschefen ansvarar för krigsplaceringen i samråd med 

verksamhetschefen. 

Dödsfall utanför sjukhus 

Vid dödsfall i hemmet (undantaget äldreboende och korttidsboende, där särskilda 

regler gäller) vardagar 08:00-17:00 ansvarar vårdcentralen som invånaren valt för 

läkarmedverkan. 
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Vid dödsfall utanför hemmet och sjukhus vardagar 08:00-17:00 ansvarar 

vårdcentralen med geografiskt ansvar för platsen där kroppen påträffats för 

läkarmedverkan. 

Vid dödsfall utanför sjukhus vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördagar, 

söndagar och helgdagar ansvarar primärvårdens läkare i beredskap för 

läkarmedverkan. 

Hjälpmedel och förbrukningsmaterial 

Leverantören ska förskriva hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och 

sjukvårdsmaterial samt näringsprodukter enligt Region Jönköpings läns riktlinjer 

och gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska informera brukare 

och anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter. 

Vid förtroendeförskrivning ansvarar förskrivande part för uppföljning av 

förskrivningen om inget annat avtalats vid överraporteringen. Överrapportering 

och uppföljningsansvar ska kvalitetssäkras. 

Leverantören ska använda hjälpmedelcentralen, upphandlade sortiment och IT-

stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa 

förbruknings- och sjukvårdmaterial från Länsförsörjning. 

Insyn 

Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att Region 

Jönköpings län enligt kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål 

och behov av insyn i hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna 

information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning. 

Intyg 

Leverantören ansvarar för att utfärda vårdintyg, rättsintyg, dödsbevis, utlåtande 

till Försäkringskassan och andra patientrelaterade intyg via Region Jönköpings 

läns IT-stöd. 

Läkemedel 

Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 

med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 

förskrivning och medverka till att Region Jönköpings läns mål för 

läkemedelsförskrivning uppfylls. 

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 

hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 

gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). 
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Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 

läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 

ordinationsförändringar. 

Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 

systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt Region 

Jönköpings läns riktlinjer. 

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 

och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 

sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 

anges på receptet. 

Leverantören ska minst en gång om året analysera, kommentera och rapportera sin 

förskrivning av antibiotika med hjälp av Region Jönköpings läns 

uppföljningsrapporter och eventuellt ytterligare underlag från 

läkemedelskommittén eller Strama. Leverantören ska avsätta tid för samtliga 

läkare samt sjuksköterskor i telefonrådgivningen att delta i ett årligt 

uppföljningsmöte om enhetens förskrivning av antibiotika. 

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt. 

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer 

mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och 

läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även 

följa Region Jönköpings läns riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom 

läkemedelsområdet”. 

Leverantören ska erbjuda alla patienter över 75 år med kroniska sjukdomar och 

läkemedelsbehandling minst en årlig enkel läkemedelsgenomgång enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:37) och läkemedelskommitténs 

riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel. 

Patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående 

läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem 

ska erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. 

Medicinsk service/diagnostik 

Leverantören kan teckna avtal med Region Jönköpings läns enheter för medicinsk 

service eller annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av 

Swedac eller har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier i egen regi 

ska vara ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. 

Kvalitetssäkrad laboratorieservice i egen regi kommer att följas upp vid revision 

utförd av personal från ackrediterad laboratorieverksamhet. 



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2018-10-16 

30 

 

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 

Region Jönköpings läns specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk 

fysiologi, klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk 

mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och 

transfusionsmedicin. 

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 

information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region 

Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra 

rutiner kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk 

service. 

Medicinteknisk utrustning 

Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret för sin verksamhet 

och ansvarar för att utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav 

på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt gällande lagar och regler. 

Leverantören ansvarar för att verksamheten har den medicintekniska utrustning 

som behövs för uppdraget och att utrustningen uppdateras och kompletteras vid 

förändringar i uppdraget. 

Obligatorisk utrustning är EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, 

dermatoskop med möjlighet till bildöverföring, spirometer, defibrillator, 

bladderscan, blodtrycksmätare för utlåning och alkomätare samt övrig utrustning 

som behövs för uppdraget.  

Patientjournalen 

Leverantören ska upprätta och hantera patientjournalen enligt gällande lagar och 

förordningar. Leverantören ska registrera diagnoser och vårdkontakter i 

patientjournalen enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, terminologi, struktur, 

rutinbeskrivningar, och mallar. 

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 

patientdatalagen (2008:355), Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen 

(1949:105). Privata vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne 

ensam ska bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av 

personuppgifter. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och anvisningar för 

sammanhållen journalföring. Region Jönköpings län tecknar särskilt avtal 

avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, 

med privata vårdgivare. 

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 

vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
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Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt Region Jönköpings läns 

regler. 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer och 

praxis för registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att 

personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att 

ersättningen inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder. 

Patientskadeförsäkring 

Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring. 

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF). 

Patientförsäkringen gäller vi personskada i samband med hälso- och sjukvård och 

att skadan hade varit möjlig att undvika. 

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 

sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse. 

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 

handläggning av anmälda ärenden. 

Sjukskrivning 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjukskrivning och 

använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Smittskydd 

Leverantören ska utan dröjsmål rapportera anmälningspliktiga sjukdomar via 

SmiNet, samt följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen 

(SFS 2004:255) och Region Jönköpings läns riktlinjer för smittskydd. 

Leverantören ska samarbeta med smittskyddsenheten vid utbrott av smittsamma 

sjukdomar på förskolor, skolor och arbetsplatser inom sitt geografiska närområde. 

Vid utbrott av smittsamma sjukdomar ska leverantören ordinera och ta prover, 

undersöka, smittspåra, behandla och remittera patienter. Leverantören med ansvar 

för ett särskilt boende eller anläggningsboende ansvarar för boendets smittskydd, 

provtagning, behandling och remittering. 

Leverantören ansvarar för provtagning och uppföljning eller remittering av 

enskilda personer som valt vårdcentralen i samband med smittspårning av till 

exempel tarmsjukdomar, multiresistenta bakterier, STI-sjukdomar eller stick- och 

skärskador. 
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Remisser 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 

patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), Region 

Jönköpings läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Sjuk- och behandlingsresor 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjuk- och 

behandlingsresor. 

Tolk 

Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 

kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 

dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer. 

Vårdhygien 

Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 

omsorg (SOSFS 2015:10), Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer och 

instruktioner inklusive rutiner för MRB-screening. Leverantören ska bland annat 

registrera, följa upp och analysera vårdrelaterade infektioner och följsamhet till 

basala hygienrutiner och klädregler samt åtgärda avvikelser. 

Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 

utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen. 

6.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning 

Arbetsgivaransvar 

Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 

som gäller för arbetsmarknaden. 

Bemanning och kompetens 

Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 

kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 

verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 

§). Verksamheten ska ha en bemanning som främjar kontinuiteten i verksamheten. 

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 

läkare uppfyller villkoren i avsnitt 3.3 Verksamhetsförutsättningar. 

Verksamheten behöver en tvärprofessionell bemanning där olika professioner 

kompletterar varandra inom vård, rehabilitering och psykosocialt stöd. 

Vårdcentralen ska ha minst två läkare, med specialistkompetens i allmänmedicin. 

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 

behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård. 
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Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 

för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt genom 

att bland annat upprätthålla god klinisk utbildning i enlighet med riktlinjer och 

föreskrifter från Socialstyrelsen och avtal med lärosäten. 

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens. 

Forskning och utveckling 

Leverantören ska delta och samverka i utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 

och klinisk forskning som berör verksamheten.  

Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete på vetenskaplig grund och 

klinisk forskning. Leverantören ska informera Region Jönköpings län om 

forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten. 

Leverantören kan få tillgång till Region Jönköpings läns infrastruktur för 

forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och 

bibliotekstjänster. 

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 

organisationer. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för uppdragsforskning 

och klinisk läkemedelsprövning. 

Meddelarfrihet och meddelarskydd 

Personal vid privat drivna vårdcentraler ska omfattas av samma meddelarfrihet 

och meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 

verksamhet. 

Socialförsäkringsavgifter 

Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 

socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter. 

Tystnadsplikt och sekretess 

Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 

som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen 

(2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal. 
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7. Vårdcentralens uppdrag 

7.1 God vård och jämlik hälsa 
I Jönköpings län har vårdcentralen ett stort ansvar för att alla invånare får den 

hälso- och sjukvård de behöver, när de behöver den och på det sätt som de 

behöver den. 

Vårdcentralens uppdrag utgår från definitionen av god vård och Region 

Jönköpings läns vision och övergripande mål för hälso- och sjukvården. 

Vårdcentralen ska: 

 ge hälso- och sjukvård vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, 

behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och klinisk uppföljning 

utifrån invånarnas behov och Region Jönköpings läns riktlinjer och 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta 

 stärka invånarnas förmåga att själva kunna påverka och främja sin hälsa 

genom att identifiera behov, lära känna och aktivt hålla kontakt med 

invånarna 

 bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos alla 

som vänder sig till vårdcentralen 

 erbjuda patientkontrakt och fast vård- och läkarkontakt 

 samordna invånarnas vårdbehov och samverka för en väl sammanhållen 

vårdkedja  

 organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- 

och sjukvård särskilt tillgodoses 

 utveckla effektiva arbetssätt tillsammans med andra delar av hälso- och 

sjukvården, kommuner och andra samhällsaktörer 

Uppdraget kräver samverkan i multiprofessionella team. 

Vårdcentralen ska ha bemanning, kompetens, lokaler, medicinteknisk utrustning 

och tillgänglighet som krävs för hela uppdraget eller teckna överenskommelser 

och avtal med andra aktörer för delar av uppdraget. 

7.2 Geografiskt närområde 

Region Jönköpings län fördelar ansvar för geografiska närområden till 

vårdcentralerna. Fördelningen av närområden bygger på kommunernas system 

med nyckelkodsområde. 

Leverantören ansvarar för att medverka inom ett antal samhällsviktiga funktioner i 

sitt geografiska närområde enligt respektive avsnitt i ”Primärvård inom vårdval i 

Jönköpings län”. Leverantören ska bistå polis och andra myndigheter enligt 

Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 
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Inför en ny avtalsperiod, när nya vårdcentraler etableras eller när en vårdcentral 

upphör reviderar Region Jönköpings län ansvaret för geografiska närområden 

utifrån den nya situationen. Revisionen påverkar inte invånarnas val. 

7.3 Tillgänglighet 

E-tjänster 

Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-

tjänster enligt Region Jönköpings läns riktlinjer: 

 Digitala blanketter/formulär inför och efter besök 

 Digitala vårdmöten 

 Förnyelse av recept och hjälpmedel 

 Intyg 

 Journalen via nätet 

 KBT-behandling via Internet mot stress, ångest, depression, oro och sömn 

 Kontaktsida på 1177 Vårdguiden 

 Rådgivning  

 Stöd och behandling via Internet 

 Webbtidbok 

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt Region Jönköpings läns beslut. 

Telefon 

Invånaren ska kunna kontakta vårdcentralen via telefon enligt vårdgarantin, 

Region Jönköpings läns riktlinjer och krav på öppettider. Den som ringer 08:00-

17:00 ska kunna välja att bli uppringd samma dag. Efter klockan 17:00 ska den 

som ringer kunna välja att bli uppringd av vårdcentralen nästkommande vardag 

eller bli kopplad till 1177 Sjukvårdsrådgivningen. 

Öppettider 

Vårdcentralen ska vara öppen vardagar mellan 08:00-17:00 (minst 36 av 45 

timmar per vecka) året om med undantag för nationella helgdagar. Vårdcentralen 

ska vara öppen för fysiska besök, tidbokning, rådgivning, bedömning och 

prioritering av vårdbehov. Under öppettiden bedriver vårdcentralen egen närakut. 

Om vårdcentralen är stängd mellan 08:00-17:00, ska invånarna tydligt informeras 

och hänvisas till närliggande vårdcentral eller filial i länet som vårdcentralen 

samarbetar med. Samarbetsparten ska ha kapacitet att uppfylla vårdcentralens 

uppdrag inklusive ansvaret för det geografiska närområdet. 

 

Region Jönköpings län uppmuntrar leverantörer att utöka sina öppettider som 

service till invånarna. Under avtalsperioden kan det bli aktuellt med krav på 

utökade öppettider. 
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Filial 

För att tillgodose invånarnas behov av nära vård kan leverantören ansöka om att 

bedriva en filial. Med filial menas en underavdelning till leverantörens 

huvudmottagning (vårdcentral) som bedriver verksamhet i annan lokal än där 

huvudmottagningen finns.  

En filial ska drivas av samma organisation eller företag som driver 

huvudmottagningen. Filialen är alltid knuten till huvudmottagningen, och 

verksamhetschefen för huvudmottagningen är verksamhetschef också för filialen.  

Verksamhetschefen ansvarar för att filialen har den utrustning och bemannas med 

den kompetens som behövs för uppdraget. Kravet på fysisk tillgänglighet är 

densamma som för huvudmottagningen. 

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om filialens utbud. 

Det är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig 

i akuta situationer. 

Om filialen inte har öppet eller erbjuder vård i samma omfattning som kravet för 

en vårdcentral ska leverantören erbjuda detta via huvudmottagningen. 

Invånare kan välja att lista sig på en filial, och tas med i Region Jönköpings läns 

förteckning över valbara enheter. 

Verksamheten får starta när Region Jönköpings län verifierat och godkänt filialen. 

Vård vid en filial rapporteras och ska kunna följas upp på samma sätt som vård på 

huvudmottagningen. 

Om en leverantör vill ombilda en vårdcentral till filial kan Region Jönköpings län 

besluta att driften av vårdcentralen först ska erbjudas en annan leverantör utifrån 

vad som bedöms långsiktigt bäst för invånarna.  

Beslut om eventuell nedläggning av en filial fattas i samråd med Region 

Jönköpings län. 

7.4 Närakut 

 

Vårdcentralens närakut 

Vårdcentralen är närakut vardagar 08:00-17:00. Invånare som kontaktar 

vårdcentralen och bedöms vara i behov av akut vård och behandling på 

primärvårdsnivå ska omhändertas på vårdcentralen samma dag. Endast patienter 

som söker vård efter 17:00 får hänvisas till gemensam närakut. 

 

Vårdcentralen ska under hela öppettiden kunna erbjuda fysiska besök om det 

medicinska tillståndet så kräver. 
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Gemensam närakut 

Leverantörerna ansvarar tillsammans för tre gemensamma närakutmottagningarna 

vardagar 17:00-22:00, lördag, söndag och helgdag 10:00-22:00: 

 Eksjö (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda) 

 Jönköping (Habo, Jönköping, Mullsjö) 

 Värnamo (Gislaved, Gnosjö Vaggeryd, Värnamo) 

 

Vårdcentralerna i respektive område bemannar den gemensamma mottagningen i 

proportion till hur många av vårdcentralens invånare som besökt mottagningen. 

Ansvarig vårdcentral bemannar mottagningen med de kompetenser som behövs. 

Respektive vårdcentral har verksamhetschefsansvar och det medicinska 

ledningsansvaret för sina arbetspass. 

Region Jönköpings läns samordnare för de tre gemensamma 

närakutmottagningarna ansvarar bl.a. för gemensamma arbetssätt och rutiner, 

schema, beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt dialog med 

vårdcentralernas verksamhetschefer och andra samarbetspartner. 

7.5 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och 

behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser 

ska anpassas efter individens förutsättningar och behov. 

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska vara väl underbyggt 

och ha tydliga mål. Insatserna ska bygga på evidensbaserad forskning i de fall 

sådan finns. 

Region Jönköpings län uppmuntrar innovation och insatser där flera aktörer 

samverkar för att stödja invånarnas hälsa. Leverantören ska bidra i det 

hälsofrämjande arbetet genom samverkan med kommunen och andra aktörer, med 

utgångspunkt från befolknings- och patientgrupper med störst behov. 

Levnadsvanor 

Leverantören ska uppmärksamma invånarnas tobaksbruk, riskkonsumtion av 

alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor enligt Region Jönköpings 

läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Vårdcentralen ska ha personal som 

genomgått Region Jönköpings läns utbildning för kvalificerad kostrådgivning. 

Leverantören bör prioritera hälsofrämjande åtgärder för att stödja riskgrupper att 

förändra ohälsosamma levnadsvanor. Detta inkluderar vuxna med särskild risk 

(exempelvis somatisk och psykisk sjukdom eller social sårbarhet), vuxna som ska 

opereras, barn och ungdomar samt gravida. 

Levnadsvanor, biologiska riskmarkörer och åtgärder ska dokumenteras enligt 

Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  
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Hälsosamtal 

Leverantören ska erbjuda alla invånare ett hälsosamtal genom en personlig 

inbjudan det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år enligt Region Jönköpings läns 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Vårdprevention 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för prevention av 

fallskador, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen. 

7.6 Vårdsamordning 

Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare 

med kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt 

ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de invånare som valt vårdcentralen som 

behöver samordning. 

Vårdcentralens vårdsamordnare 

Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare. 

Vårdsamordnarnas ska i sitt uppdrag: 

 vara anträffbar för patienter med behov av samordning, närstående och 

vårdpersonal på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00  

 vara patientens fasta vårdkontakt  

 stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes 

vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens 

behov 

 samordna vårdplaneringsprocessen när patienten har behov av samordnad 

individuell planering och samordnad individuell plan (SIP), både vid in- 

och utskrivning från sjukhus och vid andra tillfällen eller sammanhang. 

Samt vid dessa tillfällen dokumentera patientens samordnade individuell 

plan (SIP) i Cosmic 

 aktivt vara del i bedömning av invånarnas behov av hemsjukvård i samråd 

med patientens fasta läkarkontakt, initiera registrering i hemsjukvård i 

samråd med kommunal hemsjukvård. Samt ha kännedom och kunskap om 

vilka invånare som är inskrivna i hemsjukvård 

 samordna läkarbesök i hemmet i samverkan med kommunal hälso- och 

sjukvård 

 arbeta utifrån konceptet Patientkontrakt 

 utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning 

 medverka i nätverksträffar för vårdsamordnare 

Övergripande vårdsamordnare 

Region Jönköpings län tecknar avtal med och ersätter leverantörer med ett 

övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare. 
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Leverantörens övergripande vårdsamordnare ska: 

 stödja, samordna och informera vårdcentralernas vårdsamordnare 

 aktivt delta i utvecklingen av vården av de mest sjuka i samverkan med 

primärvården, den specialiserade vården och kommunerna 

 ta tillvara och uppmuntra medverkan och dialog med patient- och 

anhörigföreningar 

7.7 Läkarmedverkan i hemmet 

Leverantören ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök i 

hemmet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 

invånaren onödig sjukhusvistelse vardagar 08:00-17:00. Kvällar, helger och nätter 

ansvarar läkare i beredskap för läkarinsatser i hemmet (se 7.8 Läkare i beredskap).  

Invånare ska efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, kunna 

erhålla akuta läkarbesök inom 4 timmar i hemmet dygnet runt.  

Ordinärt boende  

Leverantören ska avsätta tid för läkarbesök i hemmet enligt ovan.  

Ordinärt boende med hemsjukvård 

Leverantören ska dagligen bemanna och avsätta tid för konsultation och 

läkarbesök i hemmet både när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas 

förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistels. Patienter som valt vårdenheten 

ska erhålla minst ett årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt vid behov.  

Läkarbesök i hemmet ska ske i samverkan med vårdsamordnare och 

patientansvarig sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Ansvar och omfattning 

definieras i ”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda 

boendeformer i Jönköpings län” och regleras i lokala avtal mellan leverantören 

och kommunen. 

Läkare ingår i kommunens hemsjukvårdsteam och ska tillsammans med 

vårdcentralens vårdsamordnare ha kännedom och kunskap om vilka invånare som 

är registrerade i hemsjukvården. Läkare och vårdsamordnare ska bedöma 

invånarnas behov av hemsjukvård och initiera registrering i hemsjukvård i samråd 

med kommunal hemsjukvård. Leverantörens läkare ingår i kommunens 

hemsjukvårdsteam.  

Korttidsboenden och särskilda boendeformer 

Kommunen tecknar avtal med om läkarmedverkan i korttidsboenden och särskilda 

boendeformer med valfria vårdcentraler. Ansvaret definieras i ”Avtal om 

läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län”. 

Leverantören har rätt att tacka nej till avtal med kommunen för boenden utanför 

vårdcentralens geografiska närområde. 
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Leverantörer med avtal ska ha planerad läkarmottagning en gång i veckan på 

särskilda boenden för äldre, om inget annat är överenskommet. Dessa patienter 

ska erhålla minst ett årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt vid behov. 

Leverantören ska ha planerad läkarmedverkan på boenden för personer med 

funktionsnedsättning när det är befogat. Dessa patienten ska erbjudas minst ett 

årligt läkarbesök samt vid behov.   

Leverantörer ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök på 

boendet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 

invånaren onödig sjukhusvistels.  

Läkare ska ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd.  

Leverantörer med avtal ansvarar för alla patienter under deras vistelse på 

korttidsboendet oavsett vilken vårdcentral patienten valt. Patientens vårdkedja 

säkerställs i samverkan mellan vårdcentralen med ansvar för korttidsboendet och 

vårdcentralen som patienten valt. 

Kommunen ansvarar för utbildning och kompetensutveckling för sin personal. 

Leverantörer med avtal ska medverka i utbildningen när det behövs 

läkarkompetens. 

7.8 Läkare i beredskap  

Utöver bemanningen av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 

ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 

helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 

invånare som valt vårdcentralen inom respektive område. 

Läkare i beredskap ska göra besök i hemmet när invånarens tillstånd kräver det.  

Invånare ska efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, kunna 

erhålla akuta läkarbesök inom 4 timmar i hemmet dygnet runt.  

Läkare i beredskap ska göra akuta vårdintygsbedömningar och utfärda dödsbevis. 

7.9 Läkarmedverkan i palliativ vård 

Leverantören ska ha god kännedom och kunskap om vilka patienter som är 

registrerade i palliativ vård. Leverantören ansvarar för läkarmedverkan i palliativ 

vård enligt Region Jönköpings läns processbeskrivning för palliativ vård. 

Leverantören ansvarar för den allmänna palliativa vården i samverkan med 

kommunens hälso- och sjukvård, inklusive efterlevnadsamtal och registrering i 

Svenska palliativregistret. Patienter i palliativ vård med komplexa symtom eller 

patienter vars livssituation medför särskilda behov kan remitteras enligt Region 

Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 
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7.10 Läkarmedverkan i barnhälsovården  

Leverantören kan teckna avtal med barnhälsovården om läkarmedverkan enligt 

det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Uppdraget kan komma att förändras 

under avtalsperioden. 

7.11 Psykisk hälsa  

Leverantören ska arbeta med att tidigt upptäcka, behandla och följa upp psykisk 

ohälsa enligt Region Jönköpings läns allmänna kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska ha ett psykosocialt team. Lämpliga kompetenser i teamet är 

kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. 

Leverantören ska erbjuda insatser enligt ”Huvudriktlinjer för samverkan mellan 

primärvård och psykiatri”, ”Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och 

primärvård för vuxna” och ”Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings 

län och regionen i Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning”. 

Leverantören ska medverka till att en samordnad individuell plan (SIP) upprättas 

för invånare med behov av insatser från flera huvudmän. 

Leverantören ska tillsammans med den specialiserade vården och kommunen 

bidra till förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom. 

7.12 Rehabilitering 

Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser i form av bedömning, utredning, 

behandling, träning och uppföljning enligt Socialstyrelsens riktlinjer, 

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, andra nationella och regionala 

riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Rehabiliteringsinsatserna ska bidra till att invånare med sjukdom eller skada 

uppnår och behåller bästa möjliga funktion, aktivitet och förmåga. 

Rehabiliteringen ska ge förutsättningar för delaktighet i samhällslivet oavsett 

invånarens ålder och om sjukdomen eller skadan är permanent eller tillfällig, 

somatisk eller psykisk. 

Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att 

skada och sjukdom utvecklas och genomföra insatser för att invånare med 

funktions- och aktivitetsnedsättning inte ytterligare försämras. 

Vårdcentralen ska erbjuda fysisk tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut och 

samverka med andra aktörer för en sammanhållen rehabilitering. 

Vårdcentralen ska ha namngiven rehabiliteringskoordinator för att underlätta för 

patienter att behålla arbetsförmågan och stödja återgång i arbete. 

Rehabiliteringskoordinator ansvarar för individuellt stöd till patienten, intern 
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samordning och extern samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 

för sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov. En stor del av uppdraget riktar 

sig till patienter som är sjukskrivna på grund av lättare och medelsvår psykisk 

ohälsa eller långvarig smärta. 

Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut och 

fysioterapeut i samverkan med kommunal hälso- och sjukvård enligt ”Avtal 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse 

av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende”. 

7.13 Habilitering 

Leverantören ansvarar för att invånare som valt vårdcentralen, som har en 

medfödd eller tidigt förvärvad skada, får habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå 

enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.  

Leverantören ska samverka med habiliteringscentrum i de fall invånaren har 

kompletterande insatser från habiliteringscentrum. 

7.14 Riskbruk, missbruk och beroende 

Leverantören ska följa nationella riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna 

kliniska kunskapsstöd Fakta för riskbruk, missbruk och beroende. 

Leverantören ska samverka med kommunen och specialistvården enligt 

”Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med 

riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Region Jönköpings 

län” och lokala överenskommelser. 

7.15 Vaccinationer 

Leverantören ansvarar för vaccinationer enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Vaccinationer ska dokumenteras enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

7.16 Medicinsk fotvård 

Leverantören ska erbjuda medicinsk fotvård enligt Region Jönköpings läns 

allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

7.17 Hälsoundersökning och vård av flyktingar och migranter 

Leverantören ska inom sitt geografiska närområde erbjuda hälsoundersökning till 

flyktingar och migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd enligt 

Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd för flyktingar och 

migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd med behov av akut, 

omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå. 
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7.18 Utbildning 

Leverantören ska tillhandahålla: 

 praktikplatser (LIA, APL) för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och 

grundskola  

 utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 

från universitet och högskolor  

 utbildningstjänstgöring för AT- och ST-läkare 

 praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) 

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns studierektororganisation 

och samordningsansvariga för utbildning under ledning av Futurum. 

Studenter och elever  

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns avtal med universitet, högskolor, 

gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare om att ta 

emot och handleda elever och studenter i lärande i arbetslivet (LIA), 

arbetsplatsbaserat lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning(VFU) samt 

fältstudiedagar. Med APL, LIA och VFU menas såväl sammanhängande perioder 

av deltagande i vårdcentralens arbete, liksom kortare moment i syfte att nå 

lärandemål. 

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal 

och kursplaner. Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer 

målbeskrivningar för respektive utbildning och överenskomna krav på 

handledarkompetens. 

Allmäntjänstgöring (AT) för läkare  

Region Jönköpings läns organisation för AT (Futurum) samordnar AT-

tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för AT-läkares 

tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

AT-läkarna är anställda av Region Jönköpings län under hela tjänstgöringen inom 

allmänmedicin. Eventuell jour betalas av den organisation där AT-läkaren 

tjänstgör. 

Specialisttjänstgöring (ST) för läkare 

Region Jönköpings län kan efter en ansökan uppdra till leverantör att ansvara för 

hela eller delar av ST-tjänstgöringen i maximalt fem år för enskild ST-läkare 

enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. I särskilda fall kan Region Jönköpings 

län godkänna en längre period. ST-tjänstgöringen skall följa ST-konceptet i 

Region Jönköpings län. 

Enligt regionens riktlinjer ansvara studierektorerna, som leds av Futurum, bland 

annat för att ge utlåtanden om vårdenheten som utbildningsplats inför anställning 
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av ST-läkare, planering och samordning av ST tjänstgöring samt uppföljning och 

kvalitetssäkring av utbildningsplatser. 

Enligt regionens riktlinjer ska leverantören bland annat för uppdraget ha minst två 

verksamma specialister inom allmänmedicin. En av dessa ska vara utsedd 

huvudansvarig handledare och ha genomgått Region Jönköpings läns 

handledarutbildning. För att vara handledare krävs specialist i allmänmedicin och 

minst fem års klinisk tjänstgöring efter läkarlegitimation.  

Leverantören ska ha tillräcklig medicinskteknisk utrustning för uppdraget enligt 

avsnitt 3.3 samt ögonmikroskop/spaltlampa och öronmikroskop. 

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska 

vara tillsvidare.  

Region Jönköpings län ger även möjlighet till forsknings-ST inom primärvården. 

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU- eller EES-

land  

Region Jönköpings län tecknar avtal med leverantörer om fortbildning av läkare 

med läkarexamen, från EU eller EES-land, som fått automatisk 

specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband med ansökan om 

svensk legitimation. Fortbildningen får pågå i 2 år. I särskilda fall kan Region 

Jönköpings län godkänna en längre period. 

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) 

Region Jönköpings läns studierektororganisation samordnar Region Jönköpings 

läns PTP-program. Tjänstgöringen sker enligt gällande lag och Socialstyrelsens 

föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34 M). 

Region Jönköpings län kan uppdra till leverantörer att ansvara för hela eller delar 

av utbildningen. Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för PTP-

psykologer. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor  

Region Jönköpings län kan efter ansökan från leverantören bevilja ersättning för 

sjuksköterskor som ansökt och antagits till utbildningstjänst som 

specialistsjuksköterska med inriktning till distriktssköterska alternativt psykiatrisk 

vård.  

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för aktuell sjuksköterska. 

Anställningen ska vara tillsvidare.  
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Klinisk undervisningsmottagning (KUM) 

Region Jönköpings län kan uppdra till leverantörer att driva klinisk 

undervisningsmottagning i Jönköpings län från och med hösten 2020. 

7.19 Systematiskt förbättringsarbete 

Leverantören ska systematiskt förbättra sin verksamhet utifrån invånarnas behov. 

Förbättringsarbetet bör i första hand fokusera på medicinsk kvalitet, utveckling av 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt samt följsamhet till 

nationella och lokala riktlinjer. 

För att snabbt sprida kunskap och bidra till hälso- och sjukvårdens gemensamma 

lärande ska leverantören årligen redovisa ett förbättringsarbete vid Region 

Jönköpings läns kvalitetskonferens Utvecklingskraft. 

Ersättningsområden 

 Vårdcentralens egna systematiska förbättringsarbete  

 Deltagande i regionala systematiska förbättringsarbeten, exempelvis 

Tillsammans-projekt, Fakta, Medicinska programgrupper, Regionala 

medicinska programområden 

 Vårdcentral som deltar som pilotverksamhet i utvecklingsprojekt  

8. Informationshantering 

8.1 Inledning 
Leverantören ska följa tillämpliga delar av Region Jönköpings läns policy och 

riktlinjer för IT. Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och 

hälso- och sjukvårdens adressregister (HSA). 

8.2 Informationssäkerhet 

Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 

patientens rätt till integritet. 

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för 

informationssäkerhet. 

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 

personliga ansvaret att följa riktlinjerna. 

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 

Region Jönköpings läns riktlinjer. 
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8.3 Personuppgifter 
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning. 

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 

inom leverantörens organisation. 

8.4 Verksamhetsdata 

Leverantören ska registrera vårdkontakter enligt Region Jönköpings läns riktlinjer 

i de system som Region Jönköpings län anvisar. Leverantören ska vid angiven 

tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data för uppföljning och fakturaunderlag 

enligt specifikationer. Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region 

Jönköpings läns riktlinjer för registrering av diagnos- och åtgärdskoder. 

Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 

som bedrivs av regionanställd eller forskare som Region Jönköpings län 

samarbetar med. 

I kommunikation med Region Jönköpings län eller andra vårdgivare ska 

leverantören använda definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av 

Region Jönköpings län. 

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 

hantering av information vid verksamhetsövergång. 

Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 

verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott. 

Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 

för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd”.  

8.5 IT-system och infrastruktur 

Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 

av Region Jönköpings läns IT-organisation. Datorer och skrivare tillhandahålls av 

Region Jönköpings län. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan 

utrustning anslutas efter samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt 

kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på 

verksamhetens utrustning. 

Region Jönköpings län levererar kommunikationslösning mot Region Jönköpings 

läns nätverk inklusive nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna 

fastighetsnätet för data och telefoni, inklusive förbindelsen mellan 

avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska följa Region 

Jönköpings läns standard för kabelsystem.  
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Region Jönköpings län kan komma att leverera annan IT uppkoppling till 

utlagdmottagning än för leverantörens huvudmottagning. Region Jönköpings län 

tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till leverantörens 

underleverantörer. 

 

Leverantören ska använda sig av Region Jönköpings läns 

behörighetskontrollsystem och utse lokal ansvarig kortadministratör för 

elektronisk tjänstelegitimation. Leverantören ansvarar för att användarna inte har 

tillgång till fler programvaror och system i Region Jönköpings läns nätverk än 

nödvändigt. 

Leverantören ska ansluta sig till Region Jönköpings läns säkerhetslösningar för 

tillgång till IT-tjänster. 

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning. 

Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt Region Jönköpings läns 

riktlinjer. Region Jönköpings län tillhandahåller system och utbildning av 

superanvändare i förhållande till verksamhetens storlek. 

Region Jönköpings län ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören 

ansvarar för dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-

kompatibla filformat användas. 

Leverantören ges åtkomst till Region Jönköpings läns tjänst för 

befolkningsregister. Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för 

användning inklusive reglerna för personer som har sekretessmärkning i 

befolkningsregistret. 

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 

inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 

Region Jönköpings län lämnar ingen support för dessa. 

System och program som används för andra ändamål än Region Jönköpings läns 

uppdrag till leverantören ska inte användas i den av Region Jönköpings län 

tillhandahållna IT-miljön. 

Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av Region 

Jönköpings läns befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till 

leverantören upprättas ett nytt avtal. 

Region Jönköpings län tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, 

skrivare eller liknande till leverantörens underleverantörer. 

Region Jönköpings län avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur 

och stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna. 
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8.6 Support och IT-konsulttjänster 

Leverantören har rätt att använda Region Jönköpings läns supportorganisation i 

frågor om Region Jönköpings läns IT-infrastruktur och fastställda IT-system. 

Servicenivåer för respektive IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att 

olika system har olika inställelsetider gällande support. 

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som Region 

Jönköpings län tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra 

felanmälningar på utrustning och program till Region Jönköpings läns kundcenter 

på IT-centrum. Region Jönköpings län har rätt att ha planerade avbrott för 

systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll. 

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från Region 

Jönköpings län inom systemområden som är relevanta för Region Jönköpings läns 

uppdrag till leverantören. 

 

9. Rapportering och uppföljning 

9.1 Avtalsuppföljning 
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för 

godkännande av leverantör och andra avtalsvillkor. 

9.2 Uppdragsuppföljning 

Alla verksamheter som finansieras av Region Jönköpings län ska kännetecknas av 

kund- och processorientering: 

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 

för patienten 

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 

gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt, 

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning 

Region Jönköpings läns uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som 

Region Jönköpings län vill förmedla till invånarna utifrån svensk lag. God vård 

innebär att hälso- och sjukvården ska: 

• vara säker 

• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

• vara patientfokuserad 

• vara effektiv 

• vara jämlik 

• ges i rimlig tid 
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Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 

leverantörernas verksamhet. 

Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från 

vårdens IT-stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i 

samband med regionfullmäktiges beslut om budget.  

Vårdcentralernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånare 

insyn i verksamheten och underlag för att välja vårdcentral. 

Patientenkäter 

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings län om patientenkäter och i 

förekommande fall delta i den nationella patientenkäten. Region Jönköpings län 

har rätt att ta del av allt grundmaterial från gemensamma patientenkäter. 

Rapportering 

Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 

avsnitt 3 ”Villkor för godkännande”. 

Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister. 

Leverantören ska på begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för 

uppdraget som inte fångas av vårdens IT-stöd. 

Region Jönköpings län har rätt att följa upp volymer och kostnader för 

leverantörens läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service. 

Kvalitetsregister 

Leverantören rapporterar till: 

 Nationella diabetesregistret (NDR) 

 Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg (Senior Alert) 

 Svenska Demensregistret (SveDem) 

 Svenska Palliativregistret 

 PrimärvårdsKvalitet 

Leverantören ska successivt börja rapportera till: 

 Nationellt hjärtsviktsregister (RiksSvikt) 

 Nationellt kvalitetsregister för diagnos, behandling och uppföljning av 

svårläkta ben-, fot- och trycksår (RiksSår) 

 Nationellt kvalitetsregister för kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

(RiksKOL) 

 Nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård (Riks-Stroke) 

 Nationellt kvalitetsregister för bättre omhändertagande av patienter med 

Artros (BOA) 
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9.3 Dialog  
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter. 

Region Jönköpings län kallar leverantören en gång om året för genomgång av 

verksamheten. Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin 

verksamhet inklusive medicinska resultat. 

Förutom den årliga genomgången kan Region Jönköpings län kalla till 

uppföljningsdialoger inom specifika områden, exempelvis 

läkemedelsförskrivning. 

9.4 Fördjupad uppföljning 

Region Jönköpings län har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda 

leverantörer eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland 

annat genom verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och 

produktivitetsanalyser. 

9.5 Revision 

Region Jönköpings län har rätt att självt eller genom ombud revidera 

leverantörens verksamhet, exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och 

juridiska förhållanden. Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer 

som leverantören anlitar för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan 

kostnad för Region Jönköpings län biträda vid revision bland annat genom att – 

men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till förfogande. 

9.6 Redovisning 

Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via Region 

Jönköpings läns IT-stöd för analys- och rapportuttag. 

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i Region Jönköpings läns 

månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att 

länets invånare ska kunna jämföra olika leverantörer. 
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10. Ersättningsvillkor 

10.1 Budgetram 
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån 

behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 

faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 

samt rationaliseringsbehov. 

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 

Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting. 

Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 

kostnadsutveckling. Om läkemedelskostnaderna under året totalt visar sig över- 

eller underskrida fem miljoner kronors skillnad jämfört med den totala 

läkemedelsbudgeten kan nivåerna för läkemedelsersättningen retroaktivt komma 

att justeras under pågående år. Förändringar i kostnadsansvar mellan Region 

Jönköpings läns olika verksamheter påverkar budgetramen enligt principen att ett 

utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad ersättning och vice versa. Ändrade 

kostnader som faller inom ramen för befolkningens förändrade konsumtion, eller 

härrör från ändrade arbetssätt hos leverantörerna, medför inte någon förändring i 

ersättningsramen. Ökat demografibehov täcks inte av utökad budget utan ska i 

första hand mötas med effektiviserad verksamhet genom förändrade arbetssätt. 

Region Jönköpings läns inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med 

övriga län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per 

invånare.  

Centrala överskott som beror på oväntade utfall kan komma att betalas ut 

retroaktivt fördelat enligt ACG och CNI under året. 

10.2 Ersättningsmodell 

Region Jönköpings läns ersättningsmodell för vårdval primärvård utgår från att 

pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och 

kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka 

grunder ersättning ges. 

Ersättningsmodellen förutsätter att Region Jönköpings län och leverantörerna tar 

gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna 

ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling. Den totala ersättningen 

är högre än den budgetram som regionfullmäktige beslutat i Region Jönköpings 

läns budget med flerårsplan. Detta beror på att ersättningsmodellen även 

innehåller andra finansieringskällor. 

Vissa specifika ersättningar kan användas under ett eller ett par år för att stimulera 

införandet av nya arbetssätt. Därefter kan arbetssättet anses infört och 
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vårdenheterna ersätts fortsättningsvis enligt vårdtyngd och socioekonomiska 

faktorer. 

Specifika ersättningar som tas bort eller tillkommer vid årsskiften och regleras 

med 1 månads eftersläp hanteras genom att kapiteringen ökar eller minskar 

beroende på den specifika ersättningens uppbyggnad. På så sätt minimeras 

effekten av 1 månads eftersläp över årsskiften. 

10.3 Ersättning 2019 
 

 

  

Ersättning Totalbelopp 
tkr 

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups) 1 130 234 

Läkemedel 376 000 

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index) 199 453 

Vårdplaneringsmöten & vårdsamordning 23 800 

Läkarmedverkan i hemmet 12 000 

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda 
boendeformer 

16 461 

Rehabkoordinering och PR-team 8 500 

Tolk 6 500 

Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa 4 022 

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten 20 156 

Systematiskt förbättringsarbete 7 225 

Hälsosamtal 6 100 

ST-läkare 65 892 

PTP-psykolog 4 000 

Specialistutbildning sjuksköterska 1 000 

KBT-utbildning 1 000 

Utökade öppettider 6 240 

Läkarmedverkan i barnhälsovården 2 500 

Glesbygd 1 400 

Särskilt kostnadskrävande patienter 600 

SUMMA 1 893 084 
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10.4 Patientrelaterad ersättning 

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups)  

ACG är en metod för att kategorisera patienters sjukdomar genom att gruppera 

diagnoser i öppen vård. ACG-grupperna representerar hälsotillstånd och är 

definierade utifrån sjukdomsbörda, ålder och kön. ACG-grupperna tilldelas olika 

vikter beroende på resursåtgång. 

Leverantören får ersättning för de invånare som valt vårdcentralen. Ersättningen 

grundas på invånarnas registrerade diagnoser de senaste 18 månaderna. 

År 2019 är ersättningen för 1,0 relativ ACG-poäng 3 129 kronor.  

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index)  

CNI är en metod att kategorisera vårdtyngd utifrån socioekonomiska faktorer. 

Leverantören får ersättning för sin genomsnittliga CNI-poäng per invånare som 

valt vårdcentralen. Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar CNI på 

vårdcentralsnivå varje månad. 

År 2019 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 244 kronor. 

Variabler CNI-poäng 

Ensamboende äldre än 65 år 6,15 

Utlandsfödd  5,72 

Arbetslös 5,13 

Ensamstående förälder 4,19 

Flyttningar senaste året 4,19 

Lågutbildad 3,97 

Barn yngre än fem år 3,23 

Läkemedel 

Leverantören betalar förmånskostnaden för basläkemedel för invånare 

folkbokförda i Jönköpings län som valt vårdcentralen (oavsett förskrivare). 

Läkemedelskommittén reviderar listan med basläkemedel årligen. Nyregistrerade 

läkemedel kan tillföras listan under året. 

Förmånskostnaden för receptförskrivna läkemedel (basläkemedel) belastar 

vårdcentralen med följande undantag: 

 Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika. 

 Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att Region 

Jönköpings läns årskostnad för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5 
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miljoner kronor och primärvårdens förskrivning vara mindre än 30 

procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda. 

 Kostnader för läkemedel (med undantag för syrgas) i akutförråd på 

särskilda boendeformer inom kommunal hälso- och sjukvård. 

NOAK-läkemedel (Dabigatranetexilat, Rivaroxaban, Apixaban och Edoxaban) 

belastar under 2019 vårdcentralen med halva förmånskostnaden. 

15 procent av läkemedelsersättningen fördelas enligt CNI och 85 procent enligt 

ålder. 

År 2019 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 65 kronor. 

Ersättning för läkemedel fördelat på ålder: 

Ålder Ersättningsvikt Ersättning per person, 
kr 

0-41 0,22 242 

42-53 0,53 584 

54-63 1 1 102 

64-70 1,52 1 675 

71-76 1,97 2 171 

77- 2,59 2 854 

 

Patientavgifter  

Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Region 

Jönköpings län.  Följsamheten till denna är grundläggande för att Region 

Jönköpings läns patienter ska behandlas lika. Patientavgifter som vårdcentralerna 

ska ta in för sjukvård avräknas mot den ersättning som betalas ut.  

Vårdcentralen ersätts inte för uteblivna patientintäkter till följd av att patienten 

låter bli att betala avgift enligt Region Jönköpings läns avgiftsregler. Leverantören 

får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den som en 

patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till. 

Tolk 

Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden. 

Vård av patienter som inte valt vårdcentralen  

Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 

annan vårdcentral enligt avsnitt 10.7. 

Vård av patienter från andra landsting 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 

vårdcentral i Region Jönköpings län, men som är folkbokförda i annat landsting, 

på samma sätt som patienter folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för 

läkemedelsersättningar. 
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Vård av övriga patienter folkbokförda i andra landsting ersätts per besök: 

• För fysiska besök ersätts leverantören enligt avsnitt 10.7 

• För digitala besök får leverantören 98 procent av beloppet enligt avtal 

mellan Region Jönköpings län och patientens hemlandsting. 

Leverantören får patientavgiften som del av ersättningen vid digitala besök. 

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar 

Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 

Privata leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till Region Jönköpings län. 

Kopia på giltigt EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta 

betalas inte någon ersättning ut. 

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 

EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård. 

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.  

Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.  

Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas 

ingen ersättning ut.  

Kvotflyktingar och anknytningsflyktingar har i vissa fall rätt till en kostnadsfri 

hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige. 

Leverantören skickar underlag för ersättning till Region Jönköpings län. 

Hälsosamtal  

Region Jönköpings län ersätter leverantören för hälsosamtal som genomförs med 

hjälp av hälsokurvan enligt avsnitt 7.6 med 900 kronor. 

Läkarmedverkan i hemmet 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för läkarmedverkan i hemmet enligt 

avsnitt 7.14. Fysiska besök av läkare ersätts med 3 000 kronor. 

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda boendeformer  

Leverantörer med avtal om läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda 

boendeformer får ersättning enligt en tidsberäknad schablon per boendeplats. 

Ersättningen för permanentboendeplats är 3 000 kronor och för korttidsplats 

15 000 kronor per år. 
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Vårdsamordning 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för vårdsamordnarens samordning 

och deltagande i SIP enligt avsnitt 7.7. Ersättningen är 4 000 kronor per patient 

och tillfälle. Region Jönköpings län ersätter även leverantören för vårdsamordning 

med 200 kronor per invånare för listade patienter äldre än 74 år.  

Rehabkoordinering 

Region Jönköpings län ersätter leverantören för rehabkoordinering i 

sjukskrivnings – och rehabiliteringsprocessen enligt avsnitt 7.12. Ersättning utgår 

för rehabkoordinering, tidiga insatser av rehabkoordinator samt att 70 % av 

sjukskrivningar >28 dagar har en dokumenterad sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsplan enligt Region Jönköpings läns riktlinjer.  

Ersättning utgår även för primärvårdens rehabiliteringsutredning i team (PR-team) 

med 10 000 kr per utredning enligt Region Jönköpings riktlinjer för PR-team. 

Ersättning betalas ut kvartalsvis efter att inrapportering skett till ansvarig på 

Folkhälsa och sjukvård.  

Särskilt kostnadskrävande patienter  

Region Jönköpings län kan besluta om ersättning till leverantörer med ansvar för 

vård av särskilt kostnadskrävande patienter. Ersättningen ska garantera god vård 

för ett fåtal patienter med behov av mycket stora volymer eller särskilt dyra 

sjukvårdsmaterial.  

Leverantörer ansöker om ersättningen och Region Jönköpings län beslutar i varje 

enskilt fall. Ersättningen täcker leverantörens redovisade kostnader för 

sjukvårdsmaterial utöver 60 000 kronor per år och patient.  

10.5 Kvalitetsersättning 

Inledning 

Region Jönköpings län vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt 

följande definition: 

Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet 

                                    resurs 

Ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett systematiskt 

förbättringsarbete kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 

(SOSFS 2011:9). 

Region Jönköpings läns ambition är att leverantörerna ska kunna få ersättning 

med en rimlig arbetsinsats. Leverantörerna ska även kunna få stöd i sitt 

utvecklings- och förbättringsarbete från Region Jönköpings län. 

 



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2018-10-16 

57 

 

Den resultatrelaterade ersättningen utgörs av fyra delar: 

 Ersättning för eget systematiskt förbättringsarbete 

 Ersättning för deltagande i regionala förbättringsarbeten 

 Ersättning för deltagande i pilot  

 Ersättning för uppfyllda resultat enligt kvalitetsindikatorer 

 

Eget systematiskt förbättringsarbete  

Region Jönköpings län betalar ut ersättning i samband med godkända riktmärken 

(2 stycken). Ersättningen är 20 kronor per listad invånare och år.  

Deltagande i regionala förbättringsarbeten 

I grunduppdraget ingår att leverantören ska delta aktivt i förbättrings- och 

utvecklingsarbeten som kan ske i samverkan internt och externt. 

Region Jönköpings län ersätter uppdrag och deltagande i Fakta - allmänt kliniskt 

kunskapsstöd, MPG, RMPO, Tillsammans-projekt och grupper enligt 

Ledningssystem för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner.  

Vilka uppdrag som ersätts fastställs av primärvårdsenheten.  

Uppdragen ersätts beroende på omfattning i två nivåer: 

 Enkelt uppdrag kräver tidsåtgång på ungefär en heldag per månad under en 

längre period. 

 Dubbelt uppdrag kräver ungefär två heldagar per månad. 

2019 ersätts ett enkelt uppdrag med 3 000 kr per månad och ett dubbelt uppdrag 

med 6 000 kr per månad. För specialistläkare gäller dubbla ersättningsnivåer. För 

administrativ personal gäller halva ersättningsnivåerna.  

Vid särskilda uppdrag, såsom regionledda projekt eller dylikt som kräver större 

engagemang, kan en särskild ersättning utgå som bestäms från fall till fall. Alla 

ersättningar förutsätter att leverantören meddelat primärvårdsenheten om 

leverantörens deltagande i projekt, grupp eller annat utfört uppdrag. Detta ska 

göras kvartalsvis. 

Ersättning för deltagande i pilot 

Region Jönköpings län ersätter leverantören som deltar som pilot i syfte att testa 

nya arbetssätt som sedan kan spridas i Region Jönköpings län. En särskild 

ersättning utgår som bestäms i förväg från fall till fall. Ersättningen utgår ifrån 

antal listade på vårdcentralen och pilotverksamhetens storlek och bestäms i 

förväg. 

Kvalitetsindikatorer kopplad till ersättning 

Under avtalsperioden kan Region Jönköpings län komma att, med hjälp av 

medicinsk programgrupp primärvård och representanter för leverantörerna, ta 

fram förslag till kvalitetsindikatorer för nästkommande verksamhetsår utifrån ett 
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patient- och producentperspektiv. Samtliga leverantörer ska kunna medverka i 

arbetet att ta fram och följa upp kvalitetsindikatorer. 

Region Jönköpings län beskriver hur indikatorerna ska mätas, redovisas, följas 

upp och ersättas. Kvalitetsindikatorerna ska vara klara senast tre månader före 

nästa verksamhetsår.  

10.6 Särskild ersättning 

Utbildning 

ST-läkare  

Leverantören kan få ersättning under den tid läkaren fullgör sin ST-tjänstgöring, 

vilket normalt innebär fem år. Detta gäller om en överenskommelse träffats 

mellan leverantören och Region Jönköpings län.  

Region Jönköpings län ersätter som regel max 60 månaders heltidstjänstgöring 

men kan vid särskilda skäl förlänga ersättningen med 12 månader. Exempel på 

särskilda skäl är läkare med utbildning från EU/EES där kompetensnivå inte 

motsvarar vad en Svensk läkarutbildning med AT utan kommer behöva en längre 

genomsnittlig utbildning för att kunna bli godkänd som specialist i 

allmänmedicin. 

Leverantören får maximalt ersättning med 57 800 kronor per månad beräknat på 

heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för ST-läkare med heltidstjänstgöring. 

Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen ska eventuella jourer avlönas av den 

organisation där ST-läkaren tjänstgör. 

Region Jönköpings län ger även möjlighet till förlängning av ersättningsperioden 

för ST-läkare godkända för forsknings-ST inom primärvården med central 

finansiering.  

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU eller EES land  

Ersättning för fortbildning av läkare med läkarexamen, från EU eller EES-land, 

som fått automatisk specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband 

med ansökan om svensk legitimation. Ersättningen är densamma som för ST-

läkare i ST-utbildning under den tid som kompletterande utbildning sker. 

Ersättning utgår under 2 år, men i särskilda fall kan en längre period för ersättning 

godkännas.  

PTP-psykolog 

Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel för 10 stycken 

PTP-psykologer. För att en vårdcentral ska kunna anställa en PTP-psykolog med 

central finansiering krävs att vårdcentralen är bemannad med minst en legitimerad 

psykolog med dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring i primärvårdsverksamhet 
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samt att vårdcentralen kan erbjuda PTP-handledning av psykolog med minst tre 

års erfarenhet av yrket. 

Leverantören får maximalt ersättning med 40 000 kronor per månad beräknat på 

heltidstjänstgöring eller faktisk kostnad för PTP-psykolog med 

heltidstjänstgöring. 

Specialistutbildning för sjuksköterskor 

Region Jönköpings län har inom vårdval avsatt medel för 5 stycken 

utbildningsplatser för specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning 

distriktssköterska samt psykiatrisk vård.  

Leverantören får maximalt ersättning med 40 000 kronor per månad beräknat på 

heltidsstudier eller faktisk kostnad för heltidsstudier. 

KBT-utbildning steg 1 

Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel motsvarande 10 

stycken KBT Basutbildning (steg 1). Detta avser den KBT-utbildning som Region 

Jönköpings län tecknat avtal för med extern part. Leverantören ansöker hos 

Region Jönköpings län om utbildningsplats och primärvårdsenheten beslutar om 

fördelning ifall ansökning sker till fler än 10 stycken utbildningsplatser. 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Leverantören får ersättning för vissa verksamhetsförlagda utbildningar i samband 

med placering (om sådan överenskommelse finns med skolan). 

Utökade öppettider  

Region Jönköpings län ersätter leverantören för utökade öppettider utöver 9 

timmar per dag 08:00–17:00 vardagar.  Vårdenheten ska under den utökade 

öppettiden erbjuda läkarbesök och vara tillgänglig för telefonrådgivning. De 

utökade öppettiderna ska gälla under en längre period, kommuniceras tydligt till 

invånarna som valt vårdenheten samt meddelas Region Jönköpings län i god tid i 

förväg. Ersättningen utgör 3 000 kronor per timme.  

Läkarmedverkan i barnhälsovården  

Region Jönköpings län ersätter leverantören för den läkartid Region Jönköpings 

läns barnhälsovård köper av vårdenheten med 300 kronor per timme utöver den 

ersättning vårdenheten får från barnhälsovården. 

Övergripande vårdsamordnare  

Region Jönköpings län kan teckna avtal med och ersätta leverantörer med ett 

övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare. Ersättningen är 

30 000 kronor per månad för hela uppdraget. Uppdraget kan delas på max tre 

vårdcentraler. 
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Samordnare med ansvar för gemensam närakut 

Regionen ersätter leverantörer med ansvar för gemensam närakut med 3,50 kronor 

per invånare och år och sjukvårdsområde. 

Utlagd mottagning i glesbygd 

Region Jönköpings län ersätter leverantörer som bedriver utlagd mottagning minst 

en gång per vecka på orter som annars saknar mottagning. Ersättning gäller orter 

från vilka möjligheterna att ta sig till befintliga vårdcentraler med allmänna 

kommunikationsmedel är begränsade. Ersättningen 2019 är 200 000 kronor per ort 

och år. Region Jönköpings län ersätter även sjuksköterskemottagning på Visingsö 

på motsvarande sätt. Region Jönköpings län bedömer vilka utlagda mottagningar 

som ger rätt till ersättning efter ansökan från leverantören.  

Riktade statsbidrag 

Regeringen använder särskilda statsbidrag för att stimulera utveckling inom 

viktiga områden i landstingens och kommunernas verksamhet. Villkoren för 

statsbidragen beslutas för ett eller två år i taget. 

Leverantören förväntas delta i relevanta förbättringsområden enligt 

överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). Modellerna för ersättning varierar. 

Momskompensation 

En privat leverantör får momskompensation genom att ersättningen räknas upp 

med 5 procent på nettoutbetalningen. 

Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 

avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer som i 

stället måste kostnadsföra ingående moms. För att privata och 

landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor får de 

privata leverantörerna därför kompensation för sina merkostnader för moms. 

10.7 Kostnader 

Avdrag för besök på annan vårdcentral 

Varje vårdcentral har kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen 

och dess underleverantörer, men också för de besök som personer som har sitt 

vårdval vid vårdcentralen gör; 

  
Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen gör hos andra 

vårdcentraler i Jönköpings län. Avdragen görs i samband med den månatliga 

utbetalningen av ersättning. Avdragen inkluderar kostnader för medicinsk 

diagnostik. När en vårdcentral inom Jönköpings län utför hälso- och 

sjukvårdstjänster för invånare som valt en annan vårdcentral ger det en intäkt 

enligt samma prislista. 
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I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en annan leverantör, 

där avtalet även reglerar ersättning och denna avviker från prislistan, ska 

leverantören betala ersättning till den leverantör som har tillhandahållit vården. 

Avtalsparterna administrerar och ansvarar själva för de ekonomiska 

mellanhavandena.  

Avdrag för besök i andra landsting 

Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen för vård på 

primärvårdsnivå i andra landsting enligt prislista nedan. När en vårdcentral inom 

Jönköpings län utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare från annat län och 

valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. 

Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att det besökta landstinget 

fakturerar Region Jönköpings län. Det besökta landstinget ska fakturera patientens 

hemlandsting senast sex månader efter besöket.  

 

*Ersättning Inklusive medicinsk diagnostik exklusive patientavgift. Erlagd patientavgift 

tillfaller ej leverantören enligt avsnitt 10.4.  

 

Under juni, juli och augusti gäller dubbla ersättnings- och avdragsnivåerna för 

besök på annan vårdcentral enligt beskrivning i detta avsnitt. 

Avdrag för besök hos läkare inom allmänmedicin enligt lagen om 

läkarvårdsersättning eller vårdavtal på primärvårdsnivå 

Leverantören får avdrag för recept och sjukvårdande behandling som invånare 

som valt vårdcentralen får hos privata läkare inom allmänmedicin. 

Leverantören får avdrag för de 5 första läkarbesöken per år som invånare som valt 

vårdcentralen gör hos privata läkare inom allmänmedicin. Avdraget utgörs av ett 

schablonbelopp för läkarbesök inklusive medicinsk service. 

Avdrag för besök hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för 

sjukgymnastik eller vårdavtal på primärvårdsnivå 

Leverantören får avdrag för de 20 första besöken per år som invånare som valt 

vårdcentralen gör hos privata sjukgymnaster. Avdraget utgörs av ett 

schablonbelopp för besök hos sjukgymnast. 

 

Besök på annan vårdcentral Avdrag 

Läkarbesök* 650 kr 

Sjukvårdande behandling* 450 kr 
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Avdrag för enstaka besök 

Besök hos läkare och sjukgymnaster enligt nationella taxan eller 

vårdavtal (primärvårdsnivå) 

 

Läkarbesök inklusive telefonrådgivning* 770 kr 

Recept 50 kr 

Enkel sjukvårdande behandling av sjuksköterska* 50 kr 

Sjukgymnastbesök* 360 kr 

*Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift 

Kostnadsansvar för närakutmottagning 

Leverantören har kostnadsansvar för laboratorieprover och radiologi som 

ordinerats av leverantörens personal på närakutmottagningen. Leverantören 

ansvarar för samtliga sina personalkostnader, inklusive resor och logi, när 

personalen tjänstgör på närakutmottagningen. 

Region Jönköpings län ansvarar för lokalhyra, städning, vaktmästeri, telefoni, 

läkemedelsförråd, förbrukningsmaterial och investeringar av nödvändig utrustning 

samt sjukresor. Patientavgifter på närakutmottagningen tillfaller och bokförs på 

Region Jönköpings län. 

Kostnadsansvar för smittskydd 

Leverantören har kostnadsansvar för provtagning av enskilda personer i samband 

med smittspårning av till exempel tarmsjukdomar, STI-sjukdomar eller stick- och 

skärskador. 

Leverantören har kostnadsansvar för provtagning och behandling i samband med 

utbrott av smittsamma sjukdomar. Vid större utbrott kan samråd ske med Region 

Jönköpings läns smittskyddsläkare för kostnadsfördelning. 

Kostnader för IT och telefoni 

För de obligatoriska IT-stöden debiteras ingen kostnad för leverantören. 

Leverantören debiteras en årlig kostnad för IT-infrastruktur och eventuell hyra av 

IT-utrustning.  

Leverantören debiteras en årlig kostnad för infrastruktur för telefoni och eventuell 

hyra av telefoner. Leverantören får avropa TeleQ enligt Region Jönköpings läns 

leveransavtal med tjänsteleverantören (som fakturerar leverantören direkt för hela 

kostnaden). 

10.8 Underlag för utbetalning 

Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för 

utbetalning av ersättning från Master och Cosmic. Reglering för utbetalning 

baseras på samtliga vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. 
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Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från 

vårdcentraler inom Vårdval Primärvård. Leverantören är ansvarig för att leverera 

efterfrågade indata av god kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor 

utsträckning på förtroende för leverantörens integritet och noggrannhet och 

leverantören ska lojalt fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Det är av 

yttersta vikt för förtroendet mellan parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att 

Region Jönköpings län får korrekt indata från vårdcentralen. 

I de fall då leverantörerna ska lämna in underlag för ersättning till Region 

Jönköpings län måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i 

nästa utbetalning.  

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 

helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag. 

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras 

inte i efterhand. Region Jönköpings län korrigerar inte heller tillägg och avdrag 

för besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig 

inrapportering av underleverantörsavtal.  
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1. Vision och övergripande mål

1.1 Vision för Region Jönköpings län
För ett bra liv i en attraktiv region.

1.2 Övergripande mål
Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 
befolkningen och god och jämlik vård. Länets invånare ska få den vård de 
behöver när de behöver den och på det sätt de behöver.

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Region Jönköping län utvecklar 
nya arbetssätt och samverkan med målet att primärvården ska vara 30 procent av 
hälso- och sjukvården 2030.

Region Jönköpings läns strategi är att ställa om hälso- och sjukvården från sluten 
till öppen vård, från sjukhus till primärvård och från vård till hälsofrämjande 
insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. Region 
Jönköpings län är aktiv i utveckling och implementering av välfärdsteknik och e-
hälsa. 

I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval där 
patienterna upplever trygghet och säkerhet i omhändertagandet med tilltro till 
primärvården. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn och samordnar 
invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet. 

1.3 Vårdval i primärvård
Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 
mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 
för Lag om valfrihetssystem (2008:962).
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Mål och grundläggande principer
Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län:

1. Stärker invånarnas inflytande genom att

 invånarna väljer vårdgivare
 ersättningen följer invånaren
 redovisning av kvalitet och resultat är offentliga
 vården ges med kontinuitet och bred kompetens
 vården ges på lika villkor i hela länet
 vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten
 vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 
att

 stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus
 sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig 

kompetensutveckling
 utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens
 stimulera mångfald av vårdgivare
 delta aktivt i forskning och utveckling
 handleda och utbilda studenter, AT-, ST-läkare samt PTP psykologer.

3. Styr mot önskvärda resultat genom att

 ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov
 premiera goda kliniska resultat
 premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
 vara patientsäker
 ha hög tillgänglighet
 stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt
 stimulera digitalisering och e-hälsa
 säkerställa kostnadseffektiv vård
 stimulera aktivt deltagande i klinisk forskning
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2. Anvisningar för ansökan

2.1 Ansökan om godkännande
Intresserade bjuds in att ansöka om godkännande för att få driva vård inom 
vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 
handlingar lämnas in till Region Jönköpings län.

En leverantör kan ansöka om godkännande för flera enheter. En ansökan ska 
lämnas per enhet.

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 
det aktuella vårdvalet upphör.

Inför en ny avtalsperiod ansöker även sedan tidigare godkända leverantörer.

2.2 Ansökan och begärda handlingar
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 
begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 
(www.tendsign.se).

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 
tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 
registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket.

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 
om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 
på företrädare för sökanden och personnummer framgå.

Handlingar att bifoga ansökan:

 registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 
Bolagsverket)

 intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659)

 verksamhetsbeskrivning
 CV för verksamhetschef/vd 
 CV för medicinskt ledningsansvarig läkare
 intyg om ansvarsförsäkring
 finansieringsplan
 referenser

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men Region Jönköpings länen kan 
komma att ta ut eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens 
ekonomiska förutsättningar.



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2018-10-09

10

För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 
utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art.

Region Jönköpings län kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig 
om att sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 
genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 
(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 
förhållande till uppdragets omfattning.

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt:

 kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning
 tidsperiod
 kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 
nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Region Jönköpings län 
förbehåller sig rätten att söka egna referenser.

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 
och kreditupplysning.

Med sin ansökan intygar sökanden att: 

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda 
• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten
• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 
eller säga upp avtalet

2.3 Offentlig handling
Inkommen ansökan är som huvudregel offentlig handling. Om sökanden anser att 
någon del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och 
motiveras med hänvisning till relevant lagrum. Beställaren kommer att i varje 
enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik 
uppgift omfattas av sekretess.

2.4 Frågor om ansökan
Frågor om ansökan ställs till Region Jönköpings läns inköpsavdelning via 
upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se).

2.5 Komplettering eller rättning av ansökan
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 
begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas.
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Region Jönköpings län kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, 
felräkning eller annat uppenbart fel i ansökan.

3. Villkor för godkännande

3.1 Handlingar
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 
enligt anvisningarna.

3.2 Ekonomiska förutsättningar
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 
tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll.

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 
angivna.

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 
information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 
garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 
ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 
ska avse första avtalsåret.

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 
förutsättningar.

3.3 Verksamhetsförutsättningar
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 
efterfrågade tjänsterna.

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 
utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området.

Verksamhetschef
Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 
sjukvårdslag (2017:30, 4 kap. 2§). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 
verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 
Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården.

Medicinskt ledningsansvarig läkare 
Verksamheten ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare med minst tre års 
erfarenhet av klinisk verksamhet inom specialiteten allmänmedicin efter avslutad 
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och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig 
läkare ska vara regelbundet kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan 
vara tillgänglig för vårdenheten vid behov.

Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens.

Lokaler
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler i 
Jönköpings län. Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för 
vårdverksamhet. Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets 
riktlinjer för tillgängliga lokaler.
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4. Beslut om godkännande

4.1 Villkor
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 
villkor som anges i detta förfrågningsunderlag och i ansökan vara uppfyllda.

Sökanden kommer inte att godkännas om:

 sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 
valfrihetssystem 7 kap § 1

 sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar

 sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 
visar på förutsättningar att bedriva verksamheten

Sökanden kan komma att inte godkännas om:

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 
åt beställaren, annat landsting eller annan uppdragsgivare och avtalet till 
följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag
• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 
underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 
ovanstående

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 
som av beställaren anser påverka förtroendet för vården

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 
sökanden.

4.2 Beslut om godkännande
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att komplett ansökan 
inkommit till Region Jönköpings län.

4.3 Ingående av avtal
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören.

4.4 Verifiering inför driftstarten
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven.
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 
omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger Region Jönköpings län 
rätt att frånträda avtalet.

Leverantören äger inte rätt till någon form av skadestånd till följd av Region 
Jönköpings läns beslut, enligt ovan. Region Jönköpings län däremot har rätt till 
ersättning från leverantören för kostnader som beror på dennes brister.

4.5 Återkallande av godkännande
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger Region 
Jönköpings län rätt att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats.

4.6 Överklagande
Leverantören kan överklaga Region Jönköpings läns beslut. Överklagan skickas 
till förvaltningsrätten i Jönköping inom tre veckor från det att underrättelsen om 
beslutet skickats.
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5. Mall för avtal enligt lagen om 
valfrihetssystem

5.1 Avtalsparter
Beställare: Region Jönköpings län
Organisationsnummer: 232100-0057

Leverantör: <leverantörens namn> 
Organisationsnummer: <organisationsnummer> 

5.2 Avtalets omfattning
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av primärvård vid < namn och 
adress för verksamheten>. Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal och 
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län”.

5.3 Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med 
2021-12-31. Med möjlighet till förlängning med två (2) år i taget med tolv 
månaders uppsägningstid.

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 
driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal.

5.4 Kontaktpersoner
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål.

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer> 

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer> 

5.5 Meddelanden
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 
med post, e-post eller fax.

5.6 Handlingars inbördes ordning
”Primärvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna punkt 
nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll.
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Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende 
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i 
följande ordning:

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. detta avtal med bilagor
3. Region Jönköpings läns eventuella kompletteringar av 

förfrågningsunderlaget
4. förfrågningsunderlag med bilagor
5. eventuella kompletteringar av ansökan
6. leverantörens ansökan

5.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 
Region Jönköpings läns styrande dokument i form av exempelvis policy och 
riktlinjer, överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Beställaren ska 
tillhandhålla relevanta styrande dokument.

5.8 Ersättningsvillkor
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 10 i ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län”.

5.9 Samarbetsformer 
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget, undantaget 
kravet på öppettider, om inte särskild överenskommelse (skriftlig) finns med 
Region Jönköpings län.

När det gäller hälso- och sjukvård måste det tydligt vara reglerat vem som är den 
juridiska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därför finns det 
tre godkända samarbetsformer: 

 överenskommelse inom samma vårdgivare
 konsultavtal 
 underleverantörsavtal

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 
godkännande och vid förfrågan från beställaren.

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 
vårdcentralens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det 
är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 
akuta situationer.

Leverantören ansvarar för att all vårddokumentation sker enligt lagar och 
föreskrifter och Region Jönköpings läns riktlinjer.
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Överenskommelse inom samma vårdgivare
Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 
vårdgivaransvar för flera vårdcentraler inom Jönköpings län samarbetar för att 
exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 
för vårdval.

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse.

Konsultavtal
Konsultavtal används för inhyrd personal som utför uppdrag genom leverantörens 
verksamhet. Inhyrd personal ska arbeta på plats i leverantörens lokaler

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret.

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal.

Underleverantöravtal
Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag (exempelvis 
sjukgymnastik eller medicinsk fotvård) åt leverantören genom sin egen 
verksamhet. 

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård 
som utförs i underleverantörens verksamhet.

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 
vårdgivarregistret.

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 
underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 
Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 
kvalitet enligt Socialstyrelens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 
exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 
lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. 

All kommunikation, rapportering, fakturering med mera från eventuell 
underleverantör ska ställas till leverantören.

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 
marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 
Region Jönköpings län.

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal.
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5.10 Ansvarsförsäkring
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 
egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 
Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 
försäkringar leverantören har tecknat.

5.11 Skadestånd
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 
alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 
handlande. Leverantören ska hålla beställaren skadeslös om skadeståndskrav 
väcks från tredje man direkt mot beställaren som en följd av leverantörens 
handlande eller brist på handlande.

5.12 Ändrade ägarförhållanden
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till beställaren. På 
begäran av beställaren ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 
ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 
Beställarens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet.

5.13 Överlåtelse
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan beställarens skriftliga 
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 
invånare/patienter om förändringen.

5.14 Ändringar i avtalet
Beställaren har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 
Beställaren ska omgående informera leverantören om ändrade villkor.

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 
kris, ekonomiska omvälvningar eller om Region Jönköpings län tvingas utfärda 
besparingsbeting för verksamhetsområdet.

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 
skriftligen meddela beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 
meddelande inte mottagits av beställaren inom den angivna tidsfristen blir 
leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag beställaren 
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 
ändringsmeddelandet är avsänt.

Om leverantören meddelar beställaren att den inte accepterar de ändrade villkoren 
och Region Jönköpings län vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, 



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2018-10-09

19

upphör avtalet att gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under 
den återstående avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna.

5.15 Brister och sanktioner
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 
avtalsperioden.

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet.

Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 
Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 
beställaren rätt att:

 Hålla inne hela eller del av ersättningen som senare kan betalas ut vid 
åtgärdad brist

 Minska ersättningen, betalas ej ut senare
 Ej betala ut ersättningen i sin helhet
 Utkräva vite
 Säga upp avtal enligt avsnitt 5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 

begäran.

5.16 Konkurs
Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer.

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 
patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 
dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 
med leverantören.

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om:

 att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 
vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör

 att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen

 att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren

5.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 
verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 
innan verksamheten upphör.
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När ett avtal om att driva vårdcentral sagts upp bedömer beställaren situationen 
och beslutar utifrån vad som är långsiktigt bäst för invånarna.

Om beställaren beslutar att verksamheten ska upphöra fördelas vårdcentralens 
geografiska närområde till andra vårdcentraler.

5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran
Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 
eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet.

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 
uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 
månader.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i lagen om 
valfrihetssystem 7 kap § 1 punkt 1-4 och som innebär att leverantören skulle ha 
uteslutits vid tilldelning av avtal.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 
leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 
åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 
direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 
leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 
företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som Region Jönköpings län inte 
skäligen kan godta.

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 
delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 
förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare.

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 
skadestånd.

5.19 Force majeure
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 
såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet.
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Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 
åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 
uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 
majeure upphör.

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 
ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten.

5.20 Tillämpning och tvister
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 
sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 
parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 
avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 
till motparten.

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

5.21 Efter avtalets upphörande
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 
övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 
stånd på ett patientsäkert sätt.

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 
och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer.

5.22 Bilagor

 Avtal om sammanhållen journalföring och personuppgiftsbiträde
 Avtal om informationsutlämning av HSA-information
 Fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal

5.23 Underskrifter
Jönköping <datum> <Ort, datum>
Region Jönköpings län <Leverantör>
<Namn Efternamn> <Namn Efternamn>
<Titel> <Titel>
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6. Allmänna villkor

6.1 Utgångspunkter

Antidiskriminering
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 
diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 
mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 
Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 
som vidtagits med anledning av ovanstående.

Barnkonventionen
Leverantören ska följa FN:s barnkonvention och Region Jönköpings läns riktlinjer 
som utgår från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja verksamhetschefen att 
säkerställa att barns och ungas rättigheter beaktas.

Hållbar utveckling 
Leverantören ska:

 Följa Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020.
 Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa hur 

verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta 
hållbarhetsmål.

 Ha en kontaktperson som är insatt i verksamhetens hållbarhetsfrågor som 
följer upp och kommunicera hållbarhetsarbetet.

 Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 
hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten.

Informationsansvar
Leverantören och Region Jönköpings län har ett ömsesidigt ansvar att samråda 
och informera om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till 
vård och service eller samarbetet mellan leverantören och Region Jönköpings län. 

Leverantören ska bland annat informera Region Jönköpings län om ändrade 
ägarförhållanden, risk för kapacitetsbrist, byten av verksamhetschef, medicinskt 
ledningsansvarig läkare, underleverantörer och samverkanspartners.

Leverantören ska representeras på informationsmöten som Region Jönköpings län 
kallar till.

Kunskapsstyrning
Medicinsk programgrupp primärvård är en mötesplats för uppföljning och 
styrning av primärvården i Jönköpings län tillsammans med andra regelbundna 
forum för dialog mellan regionledning och verksamhetschefer i hälso- och 
sjukvården.
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Medicinsk programgrupp primärvård har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag 
att följa primärvårdens resultat, föreslå uppdragsförändringar, initiera och 
fastställa styrande dokument i Region Jönköpings läns allmänna kliniska 
kunskapsstöd Fakta, fördela uppdrag och utse primärvårdsrepresentanter i olika 
samverkansorgan. 
Programgruppen består av representanter från leverantörer i privat och offentlig 
regi och Region Jönköpings läns primärvårdsenhet som leder och samordnar 
gruppens arbete.
Programgruppen ska samverka med andra medicinska programgrupper och 
sydöstra sjukvårdsregionens regionala programområde för primärvård.

Leverantören ska använda nationella kvalitetsregister och följa Region Jönköpings 
läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och nationella kunskaps- och 
beslutstöd.

Leverantören ska bidra med medarbetare till arbetsgrupper och delta i Region 
Jönköpings läns arbete med ständiga förbättringar av verksamheten och arbetet 
med Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Marknadsföring och information till invånare
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 
vara saklig och korrekt.

Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 
marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 
tjänsten och hur man kontaktar ansvarig.

Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten finansieras och 
drivs på uppdrag av Region Jönköpings län enligt Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem.

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer inom 
informationsområdet och standard för kallelser. Leverantören ska leverera 
uppgifter till vårdcentralens kontaktsida på 1177 Vårdguiden och medverka i 
Region Jönköpings läns informationskampanjer. Leverantörens webbplats ska 
uppfylla grundläggande krav på tillgänglighet.

Patientens rättigheter 
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 
patientlagen (2014:821).

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet.
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Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 
patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 
utifrån deras önskan och förutsättningar.

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP)
Leverantören ska arbeta med patientkontrakt som är en överenskommelse mellan 
patient och vårdgivare som säkerställa att patienten är delaktig i sin egen vård, 
erbjuds fast vårdkontakt och den vård som behövs inom överenskommen tid.

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 
leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer.

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Leverantören ska enligt patientlagen (2014:821) och hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) utse en fast vårdkontakt för de patienter som 
behöver eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet.

Leverantören ska erbjuda patienter en fast läkarkontakt.

Klagomål
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för hantering av 
synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Vårdgaranti
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 
Jönköpings läns krav på tillgänglighet. 

Patientsäkerhet
Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis:

 Patientsäkerhetslag (2010:659)
 Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40)
 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser 

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-
FS 2017:41) 

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns chefläkarorganisation 
och delta i risk- och händelseanalyser vid utredning av händelser.

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 
Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser i Region 
Jönköpings läns avvikelsehanteringssystem Synergi. Leverantören ska kunna delta 
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i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara behjälplig i spridningen 
av resultaten.

Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från Region 
Jönköpings läns chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad 
kopia på den kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten.

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till primärvårdsenheten.

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 
de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 
enskilda ärenden.

Leverantören ska beakta Region Jönköpings läns patientsäkerhetsarbete ”Säker 
vård – alla gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 
kunskapsområden.

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen.

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och Region 
Jönköpings läns utbildningar i patientsäkerhet för chefer.

Samverkan
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom Region 
Jönköpings län, kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, 
förordningar, överenskommelser och Region Jönköpings läns riktlinjer.

Samverkan kan gälla enskilda patienters vård och rehabilitering men också 
planering, utveckling och uppföljning av verksamheten samt 
kompetensutveckling.

Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Region Jönköpings 
län och kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 
samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna.

Leverantören ska samverka med patienter genom ett patientråd eller liknande för 
att förbättra och utveckla verksamheten utifrån patientperspektivet. 
Verksamhetschefen ansvarar för formerna. 
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Systematiskt kvalitetsarbete
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 
system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta.

Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 
medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet.

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 
bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 
faktabaserade beslut och samverkan.

6.2 Invånarnas val

Invånaren väljer vårdcentral
Vårdval är en överenskommelse mellan invånare och vårdcentralen. Invånaren 
åtar sig att i första hand vända sig till den valda vårdcentralen och medger att 
Region Jönköpings län ger ekonomisk ersättning till den valda vårdcentralen.

Alla som fyllt 18 år har rätt att välja vårdcentral. För barn och ungdomar under 18 
år väljer vårdnadshavaren. Barn och föräldrar kan välja olika vårdcentraler.

Invånaren är fri att söka vård på vilken vårdcentral som helst, och kan när som 
helst välja en annan vårdcentral. Vårdvalet innebär att man väljer vårdcentral, inte 
enskilda medarbetare.

Invånarnas val administreras av Region Jönköpings län. Invånaren väljer 
vårdcentral via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på Region Jönköpings läns 
blankett för vårdval. Region Jönköpings län registrerar invånarens val. Ansvaret 
för invånarens vård övergår till den nya vårdcentralen så snart valet registrerats.

Nyinflyttade och nyfödda
Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade till länet och vårdnadshavare 
till nyfödda får information om hur valet går till och vilka vårdcentraler som kan 
väljas. Region Jönköpings län ansvarar för att nyinflyttade och nyfödda registreras 
på en vårdcentral nära bostaden till dess de gjort ett eget val.

Invånare som flyttar inom Jönköpings län
Invånare som flyttar inom Jönköpings län ansvarar själva för att välja en annan 
vårdcentral, om de så önskar. Om man flyttar till ett särskilt boende kan man 
stanna kvar hos sin nuvarande vårdcentral eller välja en annan.

Invånare med skyddade personuppgifter
Invånare med skyddade personuppgifter registreras inte på någon vårdcentral.
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Anmälan av kapacitetsbrist
Det finns inga begränsningar för hur många invånare som kan välja en specifik 
vårdcentral.

I en situation där många invånare under mycket kort tid väljer en vårdcentral kan 
Region Jönköpings län bevilja leverantören uppskov att ta emot nya invånare 
under maximalt tre månader. Villkor för uppskov är en skriftlig anmälan från 
verksamhetschefen att eventuell kapacitetsbrist utgör en risk för patienternas 
säkerhet eller allvarliga arbetsmiljöproblem.

När en vårdcentral upphör 
När en vårdcentral upphör ansvarar Region Jönköpings län för att informera 
berörda invånare om rätten att välja en ny vårdcentral. Invånare som inte väljer ny 
vårdcentral inom angiven tid registreras på en vårdcentral nära bostaden.

6.3 Ansvar och skyldigheter

Allvarlig händelse och katastrofberedskap
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för katastrofmedicinsk beredskap.

Vid allvarlig händelse ska leverantören följa Region Jönköpings läns direktiv från 
tjänsteman i beredskap (TIB) och regional sjukvårdsledare. Leverantören ska 
kunna ta emot lindrigt skadade, oskadade och personer i behov av krisstöd. 

Leverantören ska upprätta en plan för allvarlig händelse. Planen ska innehålla 
larmrutiner, telefonnummer till närboende personal som kan öppna vårdcentralen 
på jourtid samt reservrutiner för telefoni- och IT-störningar. Uppgifterna ska 
uppdateras och meddelas Region Jönköpings läns beredskapschef senast 1 
december varje år.

Leverantören ska ha en utsedd representant för samverkan med psykiatrins 
krisstödssamordnare på lokalt sjukhus och kommunens grupp för psykiskt och 
socialt omhändertagande (POSOM) vid allvarliga händelser och katastrofer.

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning tillsammans med andra 
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att en fortsatt verksamhet kan 
bedrivas även i kritiska lägen.

Personal som behövs för att driva verksamheten ska vara krigsplaceras på sin 
arbetsplats. Beredskapschefen ansvarar för krigsplaceringen i samråd med 
verksamhetschefen.

Dödsfall utanför sjukhus
Vid dödsfall i hemmet (undantaget äldreboende och korttidsboende, där särskilda 
regler gäller) vardagar 08:00-17:00 ansvarar vårdcentralen som invånaren valt för 
läkarmedverkan.
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Vid dödsfall utanför hemmet och sjukhus vardagar 08:00-17:00 ansvarar 
vårdcentralen med geografiskt ansvar för platsen där kroppen påträffats för 
läkarmedverkan.

Vid dödsfall utanför sjukhus vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördagar, 
söndagar och helgdagar ansvarar primärvårdens läkare i beredskap för 
läkarmedverkan.

Hjälpmedel och förbrukningsmaterial
Leverantören ska förskriva hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och 
sjukvårdsmaterial samt näringsprodukter enligt Region Jönköpings läns riktlinjer 
och gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska informera brukare 
och anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter.

Vid förtroendeförskrivning ansvarar förskrivande part för uppföljning av 
förskrivningen om inget annat avtalats vid överraporteringen. Överrapportering 
och uppföljningsansvar ska kvalitetssäkras.

Leverantören ska använda hjälpmedelcentralen, upphandlade sortiment och IT-
stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa 
förbruknings- och sjukvårdmaterial från länsförsörjning.

Insyn
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att Region 
Jönköpings län enligt kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål 
och behov av insyn i hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna 
information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning.

Intyg
Leverantören ansvarar för att utfärda vårdintyg, rättsintyg, dödsbevis, utlåtande 
till Försäkringskassan och andra patientrelaterade intyg via Region Jönköpings 
läns IT-stöd.

Läkemedel
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 
med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 
förskrivning och medverka till att Region Jönköpings läns mål för 
läkemedelsförskrivning uppfylls.

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 
hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 
gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:37).
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Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 
läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 
ordinationsförändringar.

Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 
systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer.

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 
och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 
sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 
anges på receptet.

Leverantören ska minst en gång om året analysera, kommentera och rapportera sin 
förskrivning av antibiotika med hjälp av Region Jönköpings läns 
uppföljningsrapporter och eventuellt ytterligare underlag från 
läkemedelskommittén eller Strama. Leverantören ska avsätta tid för samtliga 
läkare samt sjuksköterskor i telefonrådgivningen att delta i ett årligt 
uppföljningsmöte om enhetens förskrivning av antibiotika.

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt.

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer 
mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och 
läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även 
följa Region Jönköpings läns riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom 
läkemedelsområdet”.

Leverantören ska erbjuda alla patienter över 75 år med kroniska sjukdomar och 
läkemedelsbehandling minst en årlig enkel läkemedelsgenomgång enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:37) och läkemedelskommitténs 
riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel.

Patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående 
läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem 
ska erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång.

Medicinsk service/diagnostik
Leverantören kan teckna avtal med Region Jönköpings läns enheter för medicinsk 
service eller annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av 
Swedac eller har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier i egen regi 
ska vara ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. 
Kvalitetssäkrad laboratorieservice i egen regi kommer att följas upp vid revision 
utförd av personal från ackrediterad laboratorieverksamhet.
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Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 
Region Jönköpings läns specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk 
fysiologi, klinisk neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk 
mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och 
transfusionsmedicin.

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt Region 
Jönköpings läns riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra 
rutiner kring remiss- och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk 
service.

Medicinteknisk utrustning
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret för sin verksamhet 
och ansvarar för att utrustningen uppfyller vedertagna normer, standarder och krav 
på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt gällande lagar och regler.

Leverantören ansvarar för att verksamheten har den medicintekniska utrustning 
som behövs för uppdraget och att utrustningen uppdateras och kompletteras vid 
förändringar i uppdraget.

Obligatorisk utrustning är EKG-apparat med tolkningsprogram 12 SL, 
dermatoskop med möjlighet till bildöverföring, spirometer, defibrillator, 
bladderscan, blodtrycksmätare för utlåning och alkomätare samt övrig utrustning 
som behövs för uppdraget. 

Patientjournalen
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournalen enligt gällande lagar och 
förordningar. Leverantören ska registrera diagnoser och vårdkontakter i 
patientjournalen enligt Region Jönköpings läns riktlinjer, terminologi, struktur, 
rutinbeskrivningar, och mallar.

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 
patientdatalagen (2008:355), Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen 
(1949:105). Privata vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne 
ensam ska bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av 
personuppgifter.

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer och anvisningar för 
sammanhållen journalföring. Region Jönköpings län tecknar särskilt avtal 
avseende sammanhållen journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, 
med privata vårdgivare.

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
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Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt Region Jönköpings läns 
regler.

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region Jönköpings läns riktlinjer och 
praxis för registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att 
personalen har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att 
ersättningen inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder.

Patientskadeförsäkring
Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring.

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF).

Patientförsäkringen gäller vi personskada i samband med hälso- och sjukvård och 
att skadan hade varit möjlig att undvika.

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 
sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse.

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 
handläggning av anmälda ärenden.

Sjukskrivning
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjukskrivning och 
använda Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Smittskydd
Leverantören ska utan dröjsmål rapportera anmälningspliktiga sjukdomar via 
SmiNet, samt följa smittskyddslagen (SFS 2004:168), smittskyddsförordningen 
(SFS 2004:255) och Region Jönköpings läns riktlinjer för smittskydd.

Leverantören ska samarbeta med smittskyddsenheten vid utbrott av smittsamma 
sjukdomar på förskolor, skolor och arbetsplatser inom sitt geografiska närområde. 
Vid utbrott av smittsamma sjukdomar ska leverantören ordinera och ta prover, 
undersöka, smittspåra, behandla och remittera patienter. Leverantören med ansvar 
för ett särskilt boende eller anläggningsboende ansvarar för boendets smittskydd, 
provtagning, behandling och remittering.

Leverantören ansvarar för provtagning och uppföljning eller remittering av 
enskilda personer som valt vårdcentralen i samband med smittspårning av till 
exempel tarmsjukdomar, multiresistenta bakterier, STI-sjukdomar eller stick- och 
skärskador.
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Remisser
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 
patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), Region 
Jönköpings läns riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Sjuk- och behandlingsresor
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för sjuk- och 
behandlingsresor.

Tolk
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 
kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 
dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer.

Vårdhygien
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 
omsorg (SOSFS 2015:10), Region Jönköpings läns vårdhygieniska riktlinjer och 
instruktioner inklusive rutiner för MRB-screening. Leverantören ska bland annat 
registrera, följa upp och analysera vårdrelaterade infektioner och följsamhet till 
basala hygienrutiner och klädregler samt åtgärda avvikelser.

Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 
utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen.

6.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning

Arbetsgivaransvar
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 
som gäller för arbetsmarknaden.

Bemanning och kompetens
Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 
kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 
verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 
§). Verksamheten ska ha en bemanning som främjar kontinuiteten i verksamheten.

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 
läkare uppfyller villkoren i avsnitt 3.3 Verksamhetsförutsättningar.

Verksamheten behöver en tvärprofessionell bemanning där olika professioner 
kompletterar varandra inom vård, rehabilitering och psykosocialt stöd. 
Vårdcentralen ska ha minst två läkare, med specialistkompetens i allmänmedicin.

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 
behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård.



Primärvård inom vårdval i Jönköpings län 2018-10-09

33

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 
för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt genom 
att bland annat upprätthålla god klinisk utbildning i enlighet med riktlinjer och 
föreskrifter från Socialstyrelsen och avtal med lärosäten.

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens.

Forskning och utveckling
Leverantören ska delta och samverka i utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 
och klinisk forskning som berör verksamheten. 

Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete på vetenskaplig grund och 
klinisk forskning. Leverantören ska informera Region Jönköpings län om 
forskningsprojekt som bedrivs inom verksamheten.

Leverantören kan få tillgång till Region Jönköpings läns infrastruktur för 
forskning som exempelvis handledning, statistikkonsultationer och 
bibliotekstjänster.

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 
organisationer.

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för uppdragsforskning 
och klinisk läkemedelsprövning.

Meddelarfrihet och meddelarskydd
Personal vid privat drivna vårdcentraler ska omfattas av samma meddelarfrihet 
och meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 
verksamhet.

Socialförsäkringsavgifter
Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 
socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter.

Tystnadsplikt och sekretess
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 
som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen 
(2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal.
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7. Vårdcentralens uppdrag

7.1 God vård och jämlik hälsa
I Jönköpings län har vårdcentralen ett stort ansvar för att alla invånare får den 
hälso- och sjukvård de behöver, när de behöver den och på det sätt som de 
behöver den.

Vårdcentralens uppdrag utgår från definitionen av god vård och Region 
Jönköpings läns vision och övergripande mål för hälso- och sjukvården.

Vårdcentralen ska:

 ge hälso- och sjukvård vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, 
behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och klinisk uppföljning 
utifrån invånarnas behov och Region Jönköpings läns riktlinjer och 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta

 stärka invånarnas förmåga att själva kunna påverka och främja sin hälsa 
genom att identifiera behov, lära känna och aktivt hålla kontakt med 
invånarna

 bedöma och behandla sjukdomstillstånd där vård inte kan anstå hos alla 
som vänder sig till vårdcentralen

 erbjuda patientkontrakt och fast vård- och läkarkontakt
 samordna invånarnas vårdbehov och samverka för en väl sammanhållen 

vårdkedja 
 organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- 

och sjukvård särskilt tillgodoses
 utveckla effektiva arbetssätt tillsammans med andra delar av hälso- och 

sjukvården, kommuner och andra samhällsaktörer

Uppdraget kräver samverkan i multiprofessionella team.

Vårdcentralen ska ha bemanning, kompetens, lokaler, medicinteknisk utrustning 
och tillgänglighet som krävs för hela uppdraget eller teckna överenskommelser 
och avtal med andra aktörer för delar av uppdraget.

7.2 Geografiskt närområde
Region Jönköpings län fördelar ansvar för geografiska närområden till 
vårdcentralerna. Fördelningen av närområden bygger på kommunernas system 
med nyckelkodsområde.

Leverantören ansvarar för att medverka inom ett antal samhällsviktiga funktioner i 
sitt geografiska närområde enligt respektive avsnitt i ”Primärvård inom vårdval i 
Jönköpings län”. Leverantören ska bistå polis och andra myndigheter enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
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Inför en ny avtalsperiod, när nya vårdcentraler etableras eller när en vårdcentral 
upphör reviderar Region Jönköpings län ansvaret för geografiska närområden 
utifrån den nya situationen. Revisionen påverkar inte invånarnas val.

7.3 Tillgänglighet

E-tjänster
Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-
tjänster enligt Region Jönköpings läns riktlinjer:

 Digitala blanketter/formulär inför och efter besök
 Digitala vårdmöten
 Förnyelse av recept och hjälpmedel
 Intyg
 Journalen via nätet
 KBT-behandling via Internet mot stress, ångest, depression, oro och sömn
 Kontaktsida på 1177 Vårdguiden
 Rådgivning 
 Stöd och behandling via Internet
 Webbtidbok

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt Region Jönköpings läns beslut.

Telefon
Invånaren ska kunna kontakta vårdcentralen via telefon enligt vårdgarantin, 
Region Jönköpings läns riktlinjer och krav på öppettider. Den som ringer 08:00-
17:00 ska kunna välja att bli uppringd samma dag. Efter klockan 17:00 ska den 
som ringer kunna välja att bli uppringd av vårdcentralen nästkommande vardag 
eller bli kopplad till 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

Öppettider
Vårdcentralen ska vara öppen vardagar mellan 08:00-17:00 (minst 36 av 45 
timmar per vecka) året om med undantag för nationella helgdagar. Vårdcentralen 
ska vara öppen för fysiska besök, tidbokning, rådgivning, bedömning och 
prioritering av vårdbehov. Under öppettiden bedriver vårdcentralen egen närakut.

Om vårdcentralen är stängd mellan 08:00-17:00, ska invånarna tydligt informeras 
och hänvisas till närliggande vårdcentral eller filial i länet som vårdcentralen 
samarbetar med. Samarbetsparten ska ha kapacitet att uppfylla vårdcentralens 
uppdrag inklusive ansvaret för det geografiska närområdet.

Region Jönköpings län uppmuntrar leverantörer att utöka sina öppettider som 
service till invånarna. Under avtalsperioden kan det bli aktuellt med krav på 
utökade öppettider.
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Filial
För att tillgodose invånarnas behov av nära vård kan leverantören ansöka om att 
bedriva en filial. Med filial menas en underavdelning till leverantörens 
huvudmottagning (vårdcentral) som bedriver verksamhet i annan lokal än där 
huvudmottagningen finns. 

En filial ska drivas av samma organisation eller företag som driver 
huvudmottagningen. Filialen är alltid knuten till huvudmottagningen, och 
verksamhetschefen för huvudmottagningen är verksamhetschef också för filialen. 

Verksamhetschefen ansvarar för att filialen har den utrustning och bemannas med 
den kompetens som behövs för uppdraget. Kravet på fysisk tillgänglighet är 
densamma som för huvudmottagningen.

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om filialens utbud. 
Det är särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig 
i akuta situationer.

Om filialen inte har öppet eller erbjuder vård i samma omfattning som kravet för 
en vårdcentral ska leverantören erbjuda detta via huvudmottagningen.

Invånare kan välja att lista sig på en filial, och tas med i Region Jönköpings läns 
förteckning över valbara enheter.

Verksamheten får starta när Region Jönköpings län verifierat och godkänt filialen.

Vård vid en filial rapporteras och ska kunna följas upp på samma sätt som vård på 
huvudmottagningen.

Om en leverantör vill ombilda en vårdcentral till filial kan Region Jönköpings län 
besluta att driften av vårdcentralen först ska erbjudas en annan leverantör utifrån 
vad som bedöms långsiktigt bäst för invånarna. 

Beslut om eventuell nedläggning av en filial fattas i samråd med Region 
Jönköpings län.

7.4 Närakut
Vårdcentralens närakut
Vårdcentralen är närakut vardagar 08:00-17:00. Invånare som kontaktar 
vårdcentralen och bedöms vara i behov av akut vård och behandling på 
primärvårdsnivå ska omhändertas på vårdcentralen samma dag. Endast patienter 
som söker vård efter 17:00 får hänvisas till gemensam närakut.

Vårdcentralen ska under hela öppettiden kunna erbjuda fysiska besök om det 
medicinska tillståndet så kräver.
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Gemensam närakut
Leverantörerna ansvarar tillsammans för tre gemensamma närakutmottagningarna 
vardagar 17:00-22:00, lördag, söndag och helgdag 10:00-22:00:

 Eksjö (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda)
 Jönköping (Habo, Jönköping, Mullsjö)
 Värnamo (Gislaved, Gnosjö Vaggeryd, Värnamo)

Vårdcentralerna i respektive område bemannar den gemensamma mottagningen i 
proportion till hur många av vårdcentralens invånare som besökt mottagningen. 
Ansvarig vårdcentral bemannar mottagningen med de kompetenser som behövs. 
Respektive vårdcentral har verksamhetschefsansvar och det medicinska 
ledningsansvaret för sina arbetspass.

Region Jönköpings läns samordnare för de tre gemensamma 
närakutmottagningarna ansvarar bl.a. för gemensamma arbetssätt och rutiner, 
schema, beställning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt dialog med 
vårdcentralernas verksamhetschefer och andra samarbetspartner.

7.5 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och 
behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser 
ska anpassas efter individens förutsättningar och behov.

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska vara väl underbyggt 
och ha tydliga mål. Insatserna ska bygga på evidensbaserad forskning i de fall 
sådan finns.

Region Jönköpings län uppmuntrar innovation och insatser där flera aktörer 
samverkar för att stödja invånarnas hälsa. Leverantören ska bidra i det 
hälsofrämjande arbetet genom samverkan med kommunen och andra aktörer, med 
utgångspunkt från befolknings- och patientgrupper med störst behov.

Levnadsvanor
Leverantören ska uppmärksamma invånarnas tobaksbruk, riskkonsumtion av 
alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor enligt Region Jönköpings 
läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. Vårdcentralen ska ha personal som 
genomgått Region Jönköpings läns utbildning för kvalificerad kostrådgivning.

Leverantören bör prioritera hälsofrämjande åtgärder för att stödja riskgrupper att 
förändra ohälsosamma levnadsvanor. Detta inkluderar vuxna med särskild risk 
(exempelvis somatisk och psykisk sjukdom eller social sårbarhet), vuxna som ska 
opereras, barn och ungdomar samt gravida.

Levnadsvanor, biologiska riskmarkörer och åtgärder ska dokumenteras enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 
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Hälsosamtal
Leverantören ska erbjuda alla invånare ett hälsosamtal genom en personlig 
inbjudan det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år enligt Region Jönköpings läns 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Vårdprevention
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för prevention av 
fallskador, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen.

7.6 Vårdsamordning
Vårdcentralen har en samordnande roll i vården av de mest sjuka och invånare 
med kroniska sjukdomar, oavsett diagnos och ålder. Vårdcentralen har ett särskilt 
ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med de invånare som valt vårdcentralen som 
behöver samordning.

Vårdcentralens vårdsamordnare
Leverantören ska ha namngivna medarbetare i funktionen som vårdsamordnare.

Vårdsamordnarnas ska i sitt uppdrag:

 vara anträffbar för patienter med behov av samordning, närstående och 
vårdpersonal på ett särskilt direktnummer vardagar 08:00-17:00 

 vara patientens fasta vårdkontakt 
 stödja patienten så att samverkan mellan alla som är delaktiga i dennes 

vård och omsorg fungerar på ett tillfredsställande sätt utifrån patientens 
behov

 samordna vårdplaneringsprocessen när patienten har behov av samordnad 
individuell planering och samordnad individuell plan (SIP), både vid in- 
och utskrivning från sjukhus och vid andra tillfällen eller sammanhang. 
Samt vid dessa tillfällen dokumentera patientens samordnade individuell 
plan (SIP) i Cosmic

 aktivt vara del i bedömning av invånarnas behov av hemsjukvård i samråd 
med patientens fasta läkarkontakt, initiera registrering i hemsjukvård i 
samråd med kommunal hemsjukvård. Samt ha kännedom och kunskap om 
vilka invånare som är inskrivna i hemsjukvård

 samordna läkarbesök i hemmet i samverkan med kommunal hälso- och 
sjukvård

 arbeta utifrån konceptet Patientkontrakt
 utveckla vårdcentralens arbetssätt och rutiner för vårdsamordning
 medverka i nätverksträffar för vårdsamordnare

Övergripande vårdsamordnare
Region Jönköpings län tecknar avtal med och ersätter leverantörer med ett 
övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare.
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Leverantörens övergripande vårdsamordnare ska:

 stödja, samordna och informera vårdcentralernas vårdsamordnare
 aktivt delta i utvecklingen av vården av de mest sjuka i samverkan med 

primärvården, den specialiserade vården och kommunerna
 ta tillvara och uppmuntra medverkan och dialog med patient- och 

anhörigföreningar

7.7 Läkarmedverkan i hemmet
Leverantören ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök i 
hemmet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 
invånaren onödig sjukhusvistelse vardagar 08:00-17:00. Kvällar, helger och nätter 
ansvarar läkare i beredskap för läkarinsatser i hemmet (se 7.8 Läkare i beredskap). 

Invånare ska efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, kunna 
erhålla akuta läkarbesök inom 4 timmar i hemmet dygnet runt. 

Ordinärt boende 
Leverantören ska avsätta tid för läkarbesök i hemmet enligt ovan. 

Ordinärt boende med hemsjukvård
Leverantören ska dagligen bemanna och avsätta tid för konsultation och 
läkarbesök i hemmet både när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas 
förhindra en för invånaren onödig sjukhusvistels. Patienter som valt vårdenheten 
ska erhålla minst ett årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt vid behov. 

Läkarbesök i hemmet ska ske i samverkan med vårdsamordnare och 
patientansvarig sjuksköterska i kommunal hemsjukvård. Ansvar och omfattning 
definieras i ”Avtal om läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda 
boendeformer i Jönköpings län” och regleras i lokala avtal mellan leverantören 
och kommunen.

Läkare ingår i kommunens hemsjukvårdsteam och ska tillsammans med 
vårdcentralens vårdsamordnare ha kännedom och kunskap om vilka invånare som 
är registrerade i hemsjukvården. Läkare och vårdsamordnare ska bedöma 
invånarnas behov av hemsjukvård och initiera registrering i hemsjukvård i samråd 
med kommunal hemsjukvård. Leverantörens läkare ingår i kommunens 
hemsjukvårdsteam. 

Korttidsboenden och särskilda boendeformer
Kommunen tecknar avtal med om läkarmedverkan i korttidsboenden och särskilda 
boendeformer med valfria vårdcentraler. Ansvaret definieras i ”Avtal om 
läkarmedverkan i hemsjukvård och i särskilda boendeformer i Jönköpings län”.

Leverantören har rätt att tacka nej till avtal med kommunen för boenden utanför 
vårdcentralens geografiska närområde.
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Leverantörer med avtal ska ha planerad läkarmottagning en gång i veckan på 
särskilda boenden för äldre, om inget annat är överenskommet. Dessa patienter 
ska erhålla minst ett årligt läkarbesök med läkemedelsgenomgång samt vid behov.

Leverantören ska ha planerad läkarmedverkan på boenden för personer med 
funktionsnedsättning när det är befogat. Dessa patienten ska erbjudas minst ett 
årligt läkarbesök samt vid behov.  

Leverantörer ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök på 
boendet när invånarens tillstånd kräver det eller då det kan antas förhindra en för 
invånaren onödig sjukhusvistels. 

Läkare ska ge övergripande råd i medicinska frågor och vara ett konsultativt stöd. 

Leverantörer med avtal ansvarar för alla patienter under deras vistelse på 
korttidsboendet oavsett vilken vårdcentral patienten valt. Patientens vårdkedja 
säkerställs i samverkan mellan vårdcentralen med ansvar för korttidsboendet och 
vårdcentralen som patienten valt.

Kommunen ansvarar för utbildning och kompetensutveckling för sin personal. 
Leverantörer med avtal ska medverka i utbildningen när det behövs 
läkarkompetens.

7.8 Läkare i beredskap 
Utöver bemanningen av de gemensamma närakutmottagningarna ska leverantören 
ha läkare i beredskap vardagar 17:00-08:00 och dygnet runt lördag, söndag och 
helgdag. Bemanningen av läkare i beredskap ska vara i proportion till hur många 
invånare som valt vårdcentralen inom respektive område.

Läkare i beredskap ska göra besök i hemmet när invånarens tillstånd kräver det. 

Invånare ska efter läkarbedömning och då medicinskt behov föreligger, kunna 
erhålla akuta läkarbesök inom 4 timmar i hemmet dygnet runt. 

Läkare i beredskap ska göra akuta vårdintygsbedömningar och utfärda dödsbevis.

7.9 Läkarmedverkan i palliativ vård
Leverantören ska ha god kännedom och kunskap om vilka patienter som är 
registrerade i palliativ vård. Leverantören ansvarar för läkarmedverkan i palliativ 
vård enligt Region Jönköpings läns processbeskrivning för palliativ vård.

Leverantören ansvarar för den allmänna palliativa vården i samverkan med 
kommunens hälso- och sjukvård, inklusive efterlevnadsamtal och registrering i 
Svenska palliativregistret. Patienter i palliativ vård med komplexa symtom eller 
patienter vars livssituation medför särskilda behov kan remitteras enligt Region 
Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.
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7.10 Läkarmedverkan i barnhälsovården 
Leverantören kan teckna avtal med barnhälsovården om läkarmedverkan enligt 
det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Uppdraget kan komma att förändras 
under avtalsperioden.

7.11 Psykisk hälsa 
Leverantören ska arbeta med att tidigt upptäcka, behandla och följa upp psykisk 
ohälsa enligt Region Jönköpings läns allmänna kunskapsstöd Fakta.

Leverantören ska ha ett psykosocialt team. Lämpliga kompetenser i teamet är 
kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare.

Leverantören ska erbjuda insatser enligt ”Huvudriktlinjer för samverkan mellan 
primärvård och psykiatri”, ”Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och 
primärvård för vuxna” och ”Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings 
län och regionen i Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning”.

Leverantören ska medverka till att en samordnad individuell plan (SIP) upprättas 
för invånare med behov av insatser från flera huvudmän.

Leverantören ska tillsammans med den specialiserade vården och kommunen 
bidra till förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom.

7.12 Rehabilitering
Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser i form av bedömning, utredning, 
behandling, träning och uppföljning enligt Socialstyrelsens riktlinjer, 
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, andra nationella och regionala 
riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Rehabiliteringsinsatserna ska bidra till att invånare med sjukdom eller skada 
uppnår och behåller bästa möjliga funktion, aktivitet och förmåga. 
Rehabiliteringen ska ge förutsättningar för delaktighet i samhällslivet oavsett 
invånarens ålder och om sjukdomen eller skadan är permanent eller tillfällig, 
somatisk eller psykisk.

Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att 
skada och sjukdom utvecklas och genomföra insatser för att invånare med 
funktions- och aktivitetsnedsättning inte ytterligare försämras.

Vårdcentralen ska erbjuda fysisk tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut och 
samverka med andra aktörer för en sammanhållen rehabilitering.

Vårdcentralen ska ha namngiven rehabiliteringskoordinator för att underlätta för 
patienter att behålla arbetsförmågan och stödja återgång i arbete. 
Rehabiliteringskoordinator ansvarar för individuellt stöd till patienten, intern 
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samordning och extern samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 
för sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov. En stor del av uppdraget riktar 
sig till patienter som är sjukskrivna på grund av lättare och medelsvår psykisk 
ohälsa eller långvarig smärta.

Leverantören ansvarar för rehabiliteringsinsatser av arbetsterapeut och 
fysioterapeut i samverkan med kommunal hälso- och sjukvård enligt ”Avtal 
mellan Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse 
av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende”.

7.13 Habilitering
Leverantören ansvarar för att invånare som valt vårdcentralen, som har en 
medfödd eller tidigt förvärvad skada, får habiliteringsinsatser på primärvårdsnivå 
enligt Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska samverka med habiliteringscentrum i de fall invånaren har 
kompletterande insatser från habiliteringscentrum.

7.14 Riskbruk, missbruk och beroende
Leverantören ska följa nationella riktlinjer och Region Jönköpings läns allmänna 
kliniska kunskapsstöd Fakta för riskbruk, missbruk och beroende.

Leverantören ska samverka med kommunen och specialistvården enligt 
”Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med 
riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Region Jönköpings 
län” och lokala överenskommelser.

7.15 Vaccinationer
Leverantören ansvarar för vaccinationer enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 
Vaccinationer ska dokumenteras enligt Region Jönköpings läns riktlinjer.

7.16 Medicinsk fotvård
Leverantören ska erbjuda medicinsk fotvård enligt Region Jönköpings läns 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

7.17 Hälsoundersökning och vård av flyktingar och migranter
Leverantören ska inom sitt geografiska närområde erbjuda hälsoundersökning till 
flyktingar och migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd enligt 
Region Jönköpings läns allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Leverantören ska bedöma och behandla sjukdomstillstånd för flyktingar och 
migranter samt personer som vistas i Sverige utan tillstånd med behov av akut, 
omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå.
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7.18 Klinisk utbildning
Leverantören ska tillhandahålla:

 praktikplatser (LIA, APL) för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och 
grundskola 

 utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 
från universitet och högskolor 

 utbildningstjänstgöring för AT- och ST-läkare
 praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Leverantören ska samverka med Region Jönköpings läns studierektororganisation 
och samordningsansvariga för utbildning under ledning av Futurum.

Studenter och elever 
Leverantören ska följa Region Jönköpings läns avtal med universitet, högskolor, 
gymnasieskolor, yrkesutbildningar och andra utbildningssamordnare om att ta 
emot och handleda elever och studenter i lärande i arbetslivet (LIA), 
arbetsplatsbaserat lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning(VFU) samt 
fältstudiedagar. Med APL, LIA och VFU menas såväl sammanhängande perioder 
av deltagande i vårdcentralens arbete, liksom kortare moment i syfte att nå 
lärandemål.

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal 
och kursplaner. Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer 
målbeskrivningar för respektive utbildning och överenskomna krav på 
handledarkompetens.

Allmäntjänstgöring (AT) för läkare 
Region Jönköpings läns organisation för AT (Futurum) samordnar AT-
tjänstgöringen och kan uppdra till leverantörer att ansvara för AT-läkares 
tjänstgöring inom allmänmedicin enligt Region Jönköpings läns riktlinjer.

AT-läkarna är anställda av Region Jönköpings län under hela tjänstgöringen inom 
allmänmedicin. Eventuell jour betalas av den organisation där AT-läkaren 
tjänstgör.

Specialisttjänstgöring (ST) för läkare
Region Jönköpings län kan efter en ansökan uppdra till leverantör att ansvara för 
hela eller delar av ST-tjänstgöringen i maximalt fem år för enskild ST-läkare 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. I särskilda fall kan Region Jönköpings 
län godkänna en längre period. ST-tjänstgöringen skall följa ST-konceptet i 
Region Jönköpings län.

Enligt regionens riktlinjer ansvara studierektorerna, som leds av Futurum, bland 
annat för att ge utlåtanden om vårdenheten som utbildningsplats inför anställning 
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av ST-läkare, planering och samordning av ST tjänstgöring samt uppföljning och 
kvalitetssäkring av utbildningsplatser.

Enligt regionens riktlinjer ska leverantören bland annat för uppdraget ha minst två 
verksamma specialister inom allmänmedicin. En av dessa ska vara utsedd 
huvudansvarig handledare och ha genomgått Region Jönköpings läns 
handledarutbildning. För att vara handledare krävs specialistexamen i 
allmänmedicin och minst fem års klinisk tjänstgöring efter läkarlegitimation. 

Leverantören ska ha tillräcklig medicinskteknisk utrustning för uppdraget enligt 
avsnitt 3.3 samt ögonmikroskop/spaltlampa och öronmikroskop.

Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för ST-läkare. Anställningen ska 
vara tillsvidare. 

Region Jönköpings län ger även möjlighet till forsknings-ST inom primärvården.

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU- eller EES-
land 
Region Jönköpings län tecknar avtal med leverantörer om fortbildning av läkare 
med läkarexamen, från EU eller EES-land, som fått automatisk 
specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband med ansökan om 
svensk legitimation. Fortbildningen får pågå i 2 år. I särskilda fall kan Region 
Jönköpings län godkänna en längre period.

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)
Region Jönköpings läns studierektororganisation samordnar Region Jönköpings 
läns PTP-program. Tjänstgöringen sker enligt gällande lag och Socialstyrelsens 
föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer (SOSFS 2008:34 M).

Region Jönköpings län kan uppdra till leverantörer att ansvara för hela eller delar 
av utbildningen. Leverantören anställer och har arbetsgivaransvar för PTP-
psykologer.

Specialistutbildning för sjuksköterskor
Region Jönköpings län utreder möjligheterna att ersätta leverantörer för att utbilda 
sjuksköterskor till specialistsjuksköterska med inriktning till distriktssköterska. 

Klinisk undervisningsmottagning (KUM)
Region Jönköpings län kan uppdra till leverantörer att driva klinisk 
undervisningsmottagning i Jönköpings län från och med hösten 2020.

7.19 Systematiskt förbättringsarbete
Leverantören ska systematiskt förbättra sin verksamhet utifrån invånarnas behov. 
Förbättringsarbetet bör i första hand fokusera på medicinsk kvalitet, utveckling av 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt samt följsamhet till 
nationella och lokala riktlinjer.
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För att snabbt sprida kunskap och bidra till hälso- och sjukvårdens gemensamma 
lärande ska leverantören årligen redovisa ett förbättringsarbete vid Region 
Jönköpings läns kvalitetskonferens Utvecklingskraft.

Ersättningsområden

 Vårdcentralens egna systematiska förbättringsarbete 
 Deltagande i regionala systematiska förbättringsarbeten, exempelvis 

Tillsammans-projekt, Fakta, Medicinska programgrupper, Regionala 
medicinska programområden

 Vårdcentral som deltar som pilotverksamhet i utvecklingsprojekt 

8. Informationshantering

8.1 Inledning
Leverantören ska följa tillämpliga delar av Region Jönköpings läns policy och 
riktlinjer för IT. Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och 
hälso- och sjukvårdens adressregister (HSA).

8.2 Informationssäkerhet
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 
patientens rätt till integritet.

Leverantören ska följa Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för 
informationssäkerhet.

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 
personliga ansvaret att följa riktlinjerna.

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 
Region Jönköpings läns riktlinjer.

8.3 Personuppgifter
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 
inom leverantörens organisation.

8.4 Verksamhetsdata
Leverantören ska registrera vårdkontakter enligt Region Jönköpings läns riktlinjer 
i de system som Region Jönköpings län anvisar. Leverantören ska vid angiven 
tidpunkt leverera elektroniskt läsbar data för uppföljning och fakturaunderlag 
enligt specifikationer. Leverantören ska följa Socialstyrelsens och Region 
Jönköpings läns riktlinjer för registrering av diagnos- och åtgärdskoder.
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Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 
som bedrivs av regionanställd eller forskare som Region Jönköpings län 
samarbetar med.

I kommunikation med Region Jönköpings län eller andra vårdgivare ska 
leverantören använda definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av 
Region Jönköpings län.

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 
hantering av information vid verksamhetsövergång.

Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott.

Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 
för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd”. 

8.5 IT-system och infrastruktur
Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 
av Region Jönköpings läns IT-organisation. Datorer och skrivare tillhandahålls av 
Region Jönköpings län. Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan 
utrustning anslutas efter samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt 
kontrollera att skyddet mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på 
verksamhetens utrustning.

Region Jönköpings län levererar kommunikationslösning mot Region Jönköpings 
läns nätverk inklusive nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna 
fastighetsnätet för data och telefoni, inklusive förbindelsen mellan 
avlämningspunkt och verksamhetens lokaler. Fastighetsnätet ska följa Region 
Jönköpings läns standard för kabelsystem. 

Region Jönköpings län kan komma att leverera annan IT uppkoppling till 
utlagdmottagning än för leverantörens huvudmottagning. Region Jönköpings län 
tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till leverantörens 
underleverantörer.

Leverantören ska använda sig av Region Jönköpings läns 
behörighetskontrollsystem och utse lokal ansvarig kortadministratör för 
elektronisk tjänstelegitimation. Leverantören ansvarar för att användarna inte har 
tillgång till fler programvaror och system i Region Jönköpings läns nätverk än 
nödvändigt.

Leverantören ska ansluta sig till Region Jönköpings läns säkerhetslösningar för 
tillgång till IT-tjänster.

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning.
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Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt Region Jönköpings läns 
riktlinjer. Region Jönköpings län tillhandahåller system och utbildning av 
superanvändare i förhållande till verksamhetens storlek.

Region Jönköpings län ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören 
ansvarar för dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-
kompatibla filformat användas.

Leverantören ges åtkomst till Region Jönköpings läns tjänst för 
befolkningsregister. Leverantören ska följa Region Jönköpings läns riktlinjer för 
användning inklusive reglerna för personer som har sekretessmärkning i 
befolkningsregistret.

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 
inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 
Region Jönköpings län lämnar ingen support för dessa.

System och program som används för andra ändamål än Region Jönköpings läns 
uppdrag till leverantören ska inte användas i den av Region Jönköpings län 
tillhandahållna IT-miljön.

Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av Region 
Jönköpings läns befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till 
leverantören upprättas ett nytt avtal.

Region Jönköpings län tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, 
skrivare eller liknande till leverantörens underleverantörer.

Region Jönköpings län avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur 
och stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna.

8.6 Support och IT-konsulttjänster
Leverantören har rätt att använda Region Jönköpings läns supportorganisation i 
frågor om Region Jönköpings läns IT-infrastruktur och fastställda IT-system. 
Servicenivåer för respektive IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att 
olika system har olika inställelsetider gällande support.

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som Region 
Jönköpings län tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra 
felanmälningar på utrustning och program till Region Jönköpings läns kundcenter 
på IT-centrum. Region Jönköpings län har rätt att ha planerade avbrott för 
systemuppdateringar, nyinstallationer, service och underhåll.

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från Region 
Jönköpings län inom systemområden som är relevanta för Region Jönköpings läns 
uppdrag till leverantören.
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9. Rapportering och uppföljning

9.1 Avtalsuppföljning
Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för 
godkännande av leverantör och andra avtalsvillkor.

9.2 Uppdragsuppföljning
Alla verksamheter som finansieras av Region Jönköpings län ska kännetecknas av 
kund- och processorientering:

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 
för patienten

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 
gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt,

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning

Region Jönköpings läns uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som 
Region Jönköpings län vill förmedla till invånarna utifrån svensk lag. God vård 
innebär att hälso- och sjukvården ska:

• vara säker
• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig
• vara patientfokuserad
• vara effektiv
• vara jämlik
• ges i rimlig tid

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 
leverantörernas verksamhet.

Region Jönköpings län har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från 
vårdens IT-stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i 
samband med regionfullmäktiges beslut om budget. 

Vårdcentralernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånare 
insyn i verksamheten och underlag för att välja vårdcentral.

Patientenkäter
Leverantören ska samverka med Region Jönköpings län om patientenkäter och i 
förekommande fall delta i den nationella patientenkäten. Region Jönköpings län 
har rätt att ta del av allt grundmaterial från gemensamma patientenkäter.
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Rapportering
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 
avsnitt 3 ”Villkor för godkännande”.

Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister. 
Leverantören ska på begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för 
uppdraget som inte fångas av vårdens IT-stöd.

Region Jönköpings län har rätt att följa upp volymer och kostnader för 
leverantörens läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service.

Kvalitetsregister
Leverantören rapporterar till:

 Nationella diabetesregistret (NDR)
 Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg (Senior Alert)
 Svenska Demensregistret (SveDem)
 Svenska Palliativregistret
 PrimärvårdsKvalitet

Leverantören ska successivt börja rapportera till:

 Nationellt hjärtsviktsregister (RiksSvikt)
 Nationellt kvalitetsregister för diagnos, behandling och uppföljning av 

svårläkta ben-, fot- och trycksår (RiksSår)
 Nationellt kvalitetsregister för kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

(RiksKOL)
 Nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård (Riks-Stroke)
 Nationellt kvalitetsregister för bättre omhändertagande av patienter med 

Artros (BOA)

9.3 Dialog 
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter.

Region Jönköpings län kallar leverantören en gång om året för genomgång av 
verksamheten. Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin 
verksamhet inklusive medicinska resultat.

Förutom den årliga genomgången kan Region Jönköpings län kalla till 
uppföljningsdialoger inom specifika områden, exempelvis 
läkemedelsförskrivning.

9.4 Fördjupad uppföljning
Region Jönköpings län har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda 
leverantörer eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland 
annat genom verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och 
produktivitetsanalyser.
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9.5 Revision
Region Jönköpings län har rätt att självt eller genom ombud revidera 
leverantörens verksamhet, exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och 
juridiska förhållanden. Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer 
som leverantören anlitar för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan 
kostnad för Region Jönköpings län biträda vid revision bland annat genom att – 
men inte begränsat till – ställa nödvändig dokumentation till förfogande.

9.6 Redovisning
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via Region 
Jönköpings läns IT-stöd för analys- och rapportuttag.

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i Region Jönköpings läns 
månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att 
länets invånare ska kunna jämföra olika leverantörer.
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10. Ersättningsvillkor

10.1 Budgetram
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån 
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 
faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 
samt rationaliseringsbehov.

För att bedöma fördelningen utifrån demografi och socioekonomi använder 
Region Jönköpings län utvecklingen av totalt CNI (Care Need Index) som mått. 
För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting. 
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 
kostnadsutveckling. Om läkemedelskostnaderna under året totalt visar sig över- 
eller underskrida fem miljoner kronors skillnad jämfört med den totala 
läkemedelsbudgeten kan nivåerna för läkemedelsersättningen retroaktivt komma 
att justeras under pågående år. Förändringar i kostnadsansvar mellan Region 
Jönköpings läns olika verksamheter påverkar budgetramen enligt principen att ett 
utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad ersättning och vice versa. Ändrade 
kostnader som faller inom ramen för befolkningens förändrade konsumtion, eller 
härrör från ändrade arbetssätt hos leverantörerna, medför inte någon förändring i 
ersättningsramen. Ökat demografibehov täcks inte av utökad budget utan ska i 
första hand mötas med effektiviserad verksamhet genom förändrade arbetssätt.

Region Jönköpings läns inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med 
övriga län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per 
invånare. 

Centrala överskott som beror på oväntade utfall kan komma att betalas ut 
retroaktivt fördelat enligt ACG och CNI under året.

10.2 Ersättningsmodell
Region Jönköpings läns ersättningsmodell för vårdval primärvård utgår från att 
pengarna följer patienten. Modellen ska stimulera måluppfyllelse, samverkan och 
kvalitetsutveckling. Modellen ska vara transparent så att det är tydligt på vilka 
grunder ersättning ges.

Ersättningsmodellen förutsätter att Region Jönköpings län och leverantörerna tar 
gemensamt ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna 
ska samverka kring modellens tillämpning och utveckling. Den totala ersättningen 
är högre än den budgetram som regionfullmäktige beslutat i Region Jönköpings 
läns budget med flerårsplan. Detta beror på att ersättningsmodellen även 
innehåller andra finansieringskällor.
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Vissa specifika ersättningar kan användas under ett eller ett par år för att stimulera 
införandet av nya arbetssätt. Därefter kan arbetssättet anses infört och 
vårdenheterna ersätts fortsättningsvis enligt vårdtyngd och socioekonomiska 
faktorer.

Specifika ersättningar som tas bort eller tillkommer vid årsskiften och regleras 
med 1 månads eftersläp hanteras genom att kapiteringen ökar eller minskar 
beroende på den specifika ersättningens uppbyggnad. På så sätt minimeras 
effekten av 1 månads eftersläp över årsskiften.

10.3 Ersättning 2019

*Påverkar inte budget.

Ersättning Totalbelopp
tkr

Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups) 1 107 349

Läkemedel 376 000

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index) 195 414

Vårdplaneringsmöten & vårdsamordning 23 800

Läkarmedverkan i hemmet 12 000

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda 
boendeformer

16 461

Rehabkoordinering och PR-team 8 500

Tolk 6 500

Besök hos läkare och sjukgymnaster med nationell taxa 4 022

Deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbeten 20 156

Systematiskt förbättringsarbete 7 225

Hälsosamtal 6 100

ST-läkare 65 892

KBT-utbildning 1 000

Utökade öppettider 6 240

Läkarmedverkan i barnhälsovården 2 500

Glesbygd 1 400

Särskilt kostnadskrävande patienter 600

SUMMA 1 861 160
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10.4 Patientrelaterad ersättning
Vårdtyngd enligt ACG (Adjusted Clinical Groups) 
ACG är en metod för att kategorisera patienters sjukdomar genom att gruppera 
diagnoser i öppen vård. ACG-grupperna representerar hälsotillstånd och är 
definierade utifrån sjukdomsbörda, ålder och kön. ACG-grupperna tilldelas olika 
vikter beroende på resursåtgång.

Leverantören får ersättning för de invånare som valt vårdcentralen. Ersättningen 
grundas på invånarnas registrerade diagnoser de senaste 18 månaderna.

År 2019 är ersättningen för 1,0 relativ ACG-poäng 3 066 kronor. 

Socioekonomiska faktorer, CNI (Care Need Index) 
CNI är en metod att kategorisera vårdtyngd utifrån socioekonomiska faktorer. 
Leverantören får ersättning för sin genomsnittliga CNI-poäng per invånare som 
valt vårdcentralen. Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar CNI på 
vårdcentralsnivå varje månad.

År 2019 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 239 kronor.

Variabler CNI-poäng

Ensamboende äldre än 65 år 6,15

Utlandsfödd 5,72

Arbetslös 5,13

Ensamstående förälder 4,19

Flyttningar senaste året 4,19

Lågutbildad 3,97

Barn yngre än fem år 3,23

Läkemedel
Leverantören betalar förmånskostnaden för basläkemedel för invånare 
folkbokförda i Jönköpings län som valt vårdcentralen (oavsett förskrivare). 
Läkemedelskommittén reviderar listan med basläkemedel årligen. Nyregistrerade 
läkemedel kan tillföras listan under året.

Förmånskostnaden för receptförskrivna läkemedel (basläkemedel) belastar 
vårdcentralen med följande undantag:

 Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika.
 Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att Region 

Jönköpings läns årskostnad för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5 
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miljoner kronor och primärvårdens förskrivning vara mindre än 30 
procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda.

 Kostnader för läkemedel (med undantag för syrgas) i akutförråd på 
särskilda boendeformer inom kommunal hälso- och sjukvård.

NOAK-läkemedel (Dabigatranetexilat, Rivaroxaban, Apixaban och Edoxaban) 
belastar under 2019 vårdcentralen med halva förmånskostnaden.

15 procent av läkemedelsersättningen fördelas enligt CNI och 85 procent enligt 
ålder.

År 2019 är ersättningen för 1,0 CNI-poäng 65 kronor.

Ersättning för läkemedel fördelat på ålder:

Ålder Ersättningsvikt Ersättning per person, 
kr

0-41 0,22 242
42-53 0,53 584
54-63 1 1 102
64-70 1,52 1 675
71-76 1,97 2 171
77- 2,59 2 854

Patientavgifter 
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av Region 
Jönköpings län.  Följsamheten till denna är grundläggande för att Region 
Jönköpings läns patienter ska behandlas lika. Patientavgifter som vårdcentralerna 
ska ta in för sjukvård avräknas mot den ersättning som betalas ut. 

Vårdcentralen ersätts inte för uteblivna patientintäkter till följd av att patienten 
låter bli att betala avgift enligt Region Jönköpings läns avgiftsregler. Leverantören 
får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den som en 
patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till.

Tolk
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden.

Vård av patienter som inte valt vårdcentralen 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 
annan vårdcentral enligt avsnitt 10.7.

Vård av patienter från andra landsting
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vård av patienter som valt en 
vårdcentral i Region Jönköpings län, men som är folkbokförda i annat landsting, 
på samma sätt som patienter folkbokförda i Jönköpings län, med undantag för 
läkemedelsersättningar.
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Vård av övriga patienter folkbokförda i andra landsting ersätts per besök:

• För fysiska besök ersätts leverantören enligt avsnitt 10.7
• För digitala besök får leverantören 98 procent av beloppet enligt avtal 

mellan Region Jönköpings län och patientens hemlandsting.

Leverantören får patientavgiften som del av ersättningen vid digitala besök.

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 
Privata leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till Region Jönköpings län. 
Kopia på giltigt EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta 
betalas inte någon ersättning ut.

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård.

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m. 
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande. 

Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas 
ingen ersättning ut. 

Kvotflyktingar och anknytningsflyktingar har i vissa fall rätt till en kostnadsfri 
hälsoundersökning inom en tolvmånadersperiod efter ankomst till Sverige. 
Leverantören skickar underlag för ersättning till Region Jönköpings län.

Hälsosamtal 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för hälsosamtal som genomförs med 
hjälp av hälsokurvan enligt avsnitt 7.6 med 900 kronor.

Läkarmedverkan i hemmet
Region Jönköpings län ersätter leverantören för läkarmedverkan i hemmet enligt 
avsnitt 7.14. Fysiska besök av läkare ersätts med 3 000 kronor.

Läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda boendeformer 
Leverantörer med avtal om läkarmedverkan i korttidsboende och särskilda 
boendeformer får ersättning enligt en tidsberäknad schablon per boendeplats. 
Ersättningen för permanentboendeplats är 3 000 kronor och för korttidsplats 
15 000 kronor per år.
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Vårdsamordning
Region Jönköpings län ersätter leverantören för vårdsamordnarens samordning 
och deltagande i SIP enligt avsnitt 7.7. Ersättningen är 4 000 kronor per patient 
och tillfälle. Region Jönköpings län ersätter även leverantören för vårdsamordning 
med 200 kronor per invånare för listade patienter äldre än 74 år. 

Rehabkoordinering
Region Jönköpings län ersätter leverantören för rehabkoordinering i 
sjukskrivnings – och rehabiliteringsprocessen enligt avsnitt 7.12. Ersättning utgår 
för rehabkoordinering, tidiga insatser av rehabkoordinator samt att 70% av 
sjukskrivningar >28 dagar har en dokumenterad sjukskrivnings- och rehabplan 
enligt Region Jönköpings läns riktlinjer. 

Ersättning utgår även för primärvårdens rehabiliteringsutredning i team (PR-team) 
med 10 000kr per utredning enligt Region Jönköpings riktlinjer för PR-team. 
Ersättning betalas ut kvartalsvis efter att inrapportering skett till ansvarig på 
Folkhälsa och sjukvård. 

Särskilt kostnadskrävande patienter 
Region Jönköpings län kan besluta om ersättning till leverantörer med ansvar för 
vård av särskilt kostnadskrävande patienter. Ersättningen ska garantera god vård 
för ett fåtal patienter med behov av mycket stora volymer eller särskilt dyra 
sjukvårdsmaterial. 

Leverantörer ansöker om ersättningen och Region Jönköpings län beslutar i varje 
enskilt fall. Ersättningen täcker leverantörens redovisade kostnader för 
sjukvårdsmaterial utöver 60 000 kronor per år och patient. 

10.5 Kvalitetsersättning

Inledning
Region Jönköpings län vill stimulera värde- och kvalitetsutveckling enligt 
följande definition:

Värde = teknisk kvalitet + servicekvalitet
                                    resurs

Ersättningen för att stimulera kvalitetsutveckling och ett systematiskt 
förbättringsarbete kopplas till kvalitetsindikatorerna för god vård enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 
(SOSFS 2011:9).

Region Jönköpings läns ambition är att leverantörerna ska kunna få ersättning 
med en rimlig arbetsinsats. Leverantörerna ska även kunna få stöd i sitt 
utvecklings- och förbättringsarbete från Region Jönköpings län.
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Den resultatrelaterade ersättningen utgörs av fyra delar:

 Ersättning för eget systematiskt förbättringsarbete
 Ersättning för deltagande i regionala förbättringsarbeten
 Ersättning för deltagande i pilot 
 Ersättning för uppfyllda resultat enligt kvalitetsindikatorer

Eget systematiskt förbättringsarbete 
Region Jönköpings län betalar ut ersättning i samband med godkända riktmärken 
(2 stycken). Ersättningen är 20 kronor per listad invånare och år. 

Deltagande i regionala förbättringsarbeten
Region Jönköpings län ersätter, i förväg definierade, uppdrag och deltagande i 
regionalt förbättringsarbete. T.ex. arbete med Region Jönköpings läns allmänna 
kliniska kunskapsstöd Fakta, MPG, RMPO och Tillsammans-projekten. 
Uppdragen fastställs av primärvårdsenheten.

Uppdragen ersätts beroende på omfattning i två nivåer:

 Enkelt uppdrag kräver tidsåtgång på ungefär en heldag per månad under en 
längre period.

 Dubbelt uppdrag kräver ungefär två heldagar per månad.

2019 ersätts ett enkelt uppdrag med 3 000 kr per månad och ett dubbelt uppdrag 
med 6 000 kr per månad. För specialistläkare gäller dubbla ersättningsnivåer. För 
administrativ personal gäller halva ersättningsnivåerna. 

Vid särskilda uppdrag, såsom regionledda projekt eller dylikt som kräver större 
engagemang, kan en särskild ersättning utgå som bestäms från fall till fall. Alla 
ersättningar förutsätter att leverantören meddelat primärvårdsenheten om 
leverantörens deltagande i projekt, grupp eller annat utfört uppdrag. Detta ska 
göras kvartalsvis.

Ersättning för deltagande i pilot
Region Jönköpings län ersätter leverantören som deltar som pilot i syfte att testa 
nya arbetssätt som sedan kan spridas i Region Jönköpings län. En särskild 
ersättning utgår som bestäms i förväg från fall till fall. Ersättningen utgår ifrån 
antal listade på vårdcentralen och pilotverksamhetens storlek och bestäms i 
förväg.

Kvalitetsindikatorer kopplad till ersättning
Under avtalsperioden kan Region Jönköpings län komma att, med hjälp av 
medicinsk programgrupp primärvård och representanter för leverantörerna, ta 
fram förslag till kvalitetsindikatorer för nästkommande verksamhetsår utifrån ett 
patient- och producentperspektiv. Samtliga leverantörer ska kunna medverka i 
arbetet att ta fram och följa upp kvalitetsindikatorer.
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Region Jönköpings län beskriver hur indikatorerna ska mätas, redovisas, följas 
upp och ersättas. Kvalitetsindikatorerna ska vara klara senast tre månader före 
nästa verksamhetsår. 

10.6 Särskild ersättning

Utbildning
ST-läkare 
Leverantören kan få ersättning under den tid läkaren fullgör sin ST-tjänstgöring, 
vilket normalt innebär fem år. Detta gäller om en överenskommelse träffats 
mellan leverantören och Region Jönköpings län. 

Region Jönköpings län ersätter som regel max 60 månaders heltidstjänstgöring 
men kan vid särskilda skäl förlänga ersättningen med 12 månader. Exempel på 
särskilda skäl är läkare med utbildning från EU/EES där kompetensnivå inte 
motsvarar vad en Svensk läkarutbildning med AT utan kommer behöva en längre 
genomsnittlig utbildning för att kunna bli godkänd som specialist i 
allmänmedicin.

Leverantören får maximalt ersättning med 57 800 kronor per månad eller faktisk 
kostnad för ST-läkare med heltidstjänstgöring.

Vid tjänstgöring utanför vårdcentralen ska eventuella jourer avlönas av den 
organisation där ST-läkaren tjänstgör.

Region Jönköpings län ger även möjlighet till förlängning av ersättningsperioden 
för ST-läkare godkända för forsknings-ST inom primärvården med central 
finansiering. 

Fortbildning av läkare med specialistläkarexamen från EU eller EES land 
Ersättning för fortbildning av läkare med läkarexamen, från EU eller EES-land, 
som fått automatisk specialistkompetens i allmän medicin i Sverige i samband 
med ansökan om svensk legitimation. Ersättningen är densamma som för ST-
läkare i ST-utbildning under den tid som kompletterande utbildning sker. 
Ersättning utgår under 2 år, men i särskilda fall kan en längre period för ersättning 
godkännas. 

PTP-psykolog
Finansiering för eventuella PTP-psykologer sker utanför vårdval primärvård via 
HR-avdelningen centralt på Region Jönköpings län. 
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KBT-utbildning steg 1
Region Jönköpings län har inom vårdval primärvård avsatt medel motsvarande 10 
stycken KBT Basutbildning (steg 1). Detta avser den KBT-utbildning som Region 
Jönköpings län tecknat avtal för med extern part. Leverantören ansöker hos 
Region Jönköpings län om utbildningsplats och primärvårdsenheten beslutar om 
fördelning ifall ansökning sker till fler än 10 stycken utbildningsplatser.

Verksamhetsförlagd utbildning
Leverantören får ersättning för vissa verksamhetsförlagda utbildningar i samband 
med placering (om sådan överenskommelse finns med skolan).

Utökade öppettider 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för utökade öppettider utöver 9 
timmar per dag 08:00–17:00 vardagar.  Vårdenheten ska under den utökade 
öppettiden erbjuda läkarbesök och vara tillgänglig för telefonrådgivning. De 
utökade öppettiderna ska gälla under en längre period, kommuniceras tydligt till 
invånarna som valt vårdenheten samt meddelas Region Jönköpings län i god tid i 
förväg. Ersättningen utgör 3 000 kronor per timme. 

Läkarmedverkan i barnhälsovården 
Region Jönköpings län ersätter leverantören för den läkartid Region Jönköpings 
läns barnhälsovård köper av vårdenheten med 300 kronor per timme utöver den 
ersättning vårdenheten får från barnhälsovården.

Övergripande ansvar för vårdsamordnare 
Region Jönköpings län kan teckna avtal med och ersätta leverantörer med ett 
övergripande ansvar för stöd till vårdcentralernas vårdsamordnare. Ersättningen är 
30 000 kronor per månad för hela uppdraget. Uppdraget kan delas på max tre 
vårdcentraler.

Utlagd mottagning i glesbygd
Region Jönköpings län ersätter leverantörer som bedriver utlagd mottagning minst 
en gång per vecka på orter som annars saknar mottagning. Ersättning gäller orter 
från vilka möjligheterna att ta sig till befintliga vårdcentraler med allmänna 
kommunikationsmedel är begränsade. Ersättningen 2019 är 200 000 kronor per ort 
och år. Region Jönköpings län ersätter även sjuksköterskemottagning på Visingsö 
på motsvarande sätt. Region Jönköpings län bedömer vilka utlagda mottagningar 
som ger rätt till ersättning efter ansökan från leverantören. 

Riktade statsbidrag
Regeringen använder särskilda statsbidrag för att stimulera utveckling inom 
viktiga områden i landstingens och kommunernas verksamhet. Villkoren för 
statsbidragen beslutas för ett eller två år i taget.

Leverantören förväntas delta i relevanta förbättringsområden enligt 
överenskommelser mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Modellerna för ersättning varierar.
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Momskompensation
En privat leverantör får momskompensation genom att ersättningen räknas upp 
med 5 procent på nettoutbetalningen.

Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer som i 
stället måste kostnadsföra ingående moms. För att privata och 
landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor får de 
privata leverantörerna därför kompensation för sina merkostnader för moms.

10.7 Kostnader

Avdrag för besök på annan vårdcentral
Varje vårdcentral har kostnadsansvar för verksamhet vid den egna 
vårdcentralen och dess underleverantörer, men också för de besök som 
personer som har sitt vårdval vid vårdcentralen gör;
 
Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen gör hos andra 
vårdcentraler i Jönköpings län. Avdragen görs i samband med den månatliga 
utbetalningen av ersättning. Avdragen inkluderar kostnader för medicinsk 
diagnostik. När en vårdcentral inom Jönköpings län utför hälso- och 
sjukvårdstjänster för invånare som valt en annan vårdcentral ger det en intäkt 
enligt samma prislista.

I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en annan leverantör, 
där avtalet även reglerar ersättning och denna avviker från prislistan, ska 
leverantören betala ersättning till den leverantör som har tillhandahållit vården. 
Avtalsparterna administrerar och ansvarar själva för de ekonomiska 
mellanhavandena. 

Avdrag för besök i andra landsting
Leverantören får avdrag för besök som de som valt vårdcentralen för vård på 
primärvårdsnivå i andra landsting enligt prislista nedan. När en vårdcentral inom 
Jönköpings län utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare från annat län och 
valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista.

Avdrag för besök utanför länet sker i samband med att det besökta landstinget 
fakturerar Region Jönköpings län. Det besökta landstinget ska fakturera patientens 
hemlandsting senast sex månader efter besöket. 

Besök på annan vårdcentral Avdrag

Läkarbesök* 650 kr

Sjukvårdande behandling* 450 kr
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*Ersättning Inklusive medicinsk diagnostik exklusive patientavgift. Erlagd patientavgift 
tillfaller ej leverantören enligt avsnitt 10.4. 

Under juni, juli och augusti gäller dubbla ersättnings- och avdragsnivåerna för 
besök på annan vårdcentral enligt beskrivning i detta avsnitt.

Avdrag för besök hos läkare inom allmänmedicin enligt lagen om 
läkarvårdsersättning eller vårdavtal på primärvårdsnivå
Leverantören får avdrag för recept och sjukvårdande behandling som invånare 
som valt vårdcentralen får hos privata läkare inom allmänmedicin.

Leverantören får avdrag för de 5 första läkarbesöken per år som invånare som valt 
vårdcentralen gör hos privata läkare inom allmänmedicin. Avdraget utgörs av ett 
schablonbelopp för läkarbesök inklusive medicinsk service.

Avdrag för besök hos sjukgymnaster enligt lagen om ersättning för 
sjukgymnastik eller vårdavtal på primärvårdsnivå
Leverantören får avdrag för de 20 första besöken per år som invånare som valt 
vårdcentralen gör hos privata sjukgymnaster. Avdraget utgörs av ett 
schablonbelopp för besök hos sjukgymnast.

Avdrag för enstaka besök
Besök hos läkare och sjukgymnaster enligt nationella taxan eller 
vårdavtal (primärvårdsnivå)

Läkarbesök inklusive telefonrådgivning* 770 kr

Recept 50 kr

Enkel sjukvårdande behandling av sjuksköterska* 50 kr

Sjukgymnastbesök* 360 kr

*Inklusive medicinsk diagnostik, exklusive patientavgift

Kostnadsansvar för närakutmottagning
Leverantören har kostnadsansvar för laboratorieprover och radiologi som 
ordinerats av leverantörens personal på närakutmottagningen. Leverantören 
ansvarar för samtliga sina personalkostnader, inklusive resor och logi, när 
personalen tjänstgör på närakutmottagningen.

Region Jönköpings län ansvarar för lokalhyra, städning, vaktmästeri, telefoni, 
läkemedelsförråd, förbrukningsmaterial och investeringar av nödvändig utrustning 
samt sjukresor. Patientavgifter på närakutmottagningen tillfaller och bokförs på 
Region Jönköpings län.

Kostnadsansvar för smittskydd
Leverantören har kostnadsansvar för provtagning av enskilda personer i samband 
med smittspårning av till exempel tarmsjukdomar, STI-sjukdomar eller stick- och 
skärskador.
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Leverantören har kostnadsansvar för provtagning och behandling i samband med 
utbrott av smittsamma sjukdomar. Vid större utbrott kan samråd ske med Region 
Jönköpings läns smittskyddsläkare för kostnadsfördelning.

Kostnader för IT och telefoni
För de obligatoriska IT-stöden debiteras ingen kostnad för leverantören.

Leverantören debiteras en årlig kostnad för IT-infrastruktur och eventuell hyra av 
IT-utrustning. 

Leverantören debiteras en årlig kostnad för infrastruktur för telefoni och eventuell 
hyra av telefoner. Leverantören får avropa TeleQ enligt Region Jönköpings läns 
leveransavtal med tjänsteleverantören (som fakturerar leverantören direkt för hela 
kostnaden).

10.8 Underlag för utbetalning
Region Jönköpings län hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för 
utbetalning av ersättning från Master och Cosmic. Reglering för utbetalning 
baseras på samtliga vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. 
Ersättningsberäkningen är beroende av inrapportering av korrekt indata från 
vårdcentraler inom Vårdval Primärvård. Leverantören är ansvariga för att leverera 
efterfrågade indata av god kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor 
utsträckning på förtroende för leverantörens integritet och noggrannhet och 
leverantören ska lojalt fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Det är av 
yttersta vikt för förtroendet mellan parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att 
Region Jönköpings län får korrekt indata från vårdcentralen.

I de fall då leverantörerna ska lämna in underlag för ersättning till Region 
Jönköpings län måste det ske senast den femte i varje månad för att komma med i 
nästa utbetalning. 

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering i Cosmic kompenseras 
inte i efterhand. Region Jönköpings län korrigerar inte heller tillägg och avdrag 
för besök på annan vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig 
inrapportering av underleverantörsavtal. 
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1. Vision och övergripande mål

1.1 Vision för Region Jönköpings län
För ett bra liv i en attraktiv region.

1.2 Övergripande mål
Målet för hälso- och sjukvården i Jönköpings län är bästa möjliga hälsa hos hela 
befolkningen och god och jämlik vård. Länets invånare ska få den vård de 
behöver när de behöver den och på det sätt de behöver.

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Region Jönköping län utvecklar 
nya arbetssätt och samverkan med målet att primärvården ska vara 30 procent av 
hälso- och sjukvården 2030.

Strategin är en omställning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral 
och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer 
och invånarna själva.

I Jönköpings län är vårdcentralen invånarnas självklara förstahandsval där 
patienterna upplever trygghet och säkerhet i omhändertagandet med tilltro till 
primärvården. Vårdcentralen är den naturliga koordinatorn och samordnar 
invånarnas behov av hälso- och sjukvård under hela livet. 

1.3 Vårdval i ögonsjukvård
Utifrån budget och flerårsplan fastställer och reviderar regionfullmäktige årligen 
mål, uppdrag och ersättningsvillkor för vården som avtalas och drivs inom ramen 
för Lag om valfrihetssystem (2008:962).
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Mål och grundläggande principer
Vårdvalsmodellen för Region Jönköpings län:

1. Stärker invånarnas inflytande genom att

 invånarna väljer vårdgivare
 ersättningen följer invånaren
 redovisning av kvalitet och resultat är offentliga
 vården ges med kontinuitet och bred kompetens
 vården ges på lika villkor i hela länet
 vården är personcentrerad och utförs i samarbete med patienten
 vårdgivaren upprättar patientkontrakt och samordnad individuell vårdplan

2. Tillvaratar och utvecklar de professionella gruppernas kompetens genom 
att

 stimulera kreativitet och innovation med invånarens behov i fokus
 sörja för att det finns rätt kompetens och kontinuerlig 

kompetensutveckling
 utgå från teamsamverkan och tillvarata alla medarbetares kompetens
 stimulera mångfald av vårdgivare
 delta aktivt i forskning och utveckling
 handleda och utbilda studenter

3. Styr mot önskvärda resultat genom att

 ge störst ersättning för invånare med störst vårdbehov
 premiera goda kliniska resultat
 premiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
 vara patientsäker
 ha hög tillgänglighet
 stimulera samverkan och utveckling av nya arbetssätt
 stimulera digitalisering och e-hälsa
 säkerställa kostnadseffektiv vård
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2. Anvisningar för ansökan

2.1 Ansökan om godkännande
Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända för att få driva vård inom 
vårdvalet. Ansökan sker genom att ansökan tillsammans med övriga begärda 
handlingar lämnas in till Region Jönköpings län.

En leverantör kan ansöka om godkännande för flera enheter. En ansökan ska 
lämnas per enhet. 

Det finns inget sista datum för ansökan. Det innebär att ansökan kan lämnas tills 
det aktuella vårdvalet upphör.

2.2 Ansökan och begärda handlingar
Ansökan och begärda handlingar ska vara skrivna på svenska. Ansökan och 
begärda handlingar lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign 
(www.tendsign.se).

För företag under bildande gäller att företaget ska vara bildat vid avtalets 
tecknande. Företaget ska vid samma tillfälle vara skatteregistrerat och uppvisa 
registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket.

Sökande som lämnar anbud under formen företag under bildande, ska till anbudet 
bifoga stiftelseurkund för ett aktiebolag under bildande alternativt ifylld ansökan 
om nyregistrering av enskild näringsidkare. Av den bifogade handlingen ska namn 
på företrädare för sökanden och personnummer framgå.

Handlingar att bifoga ansökan:

 registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige 
Bolagsverket)

 intyg på anmälan om bedrivande av verksamhet (Vårdgivarregistret) enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659)

 verksamhetsbeskrivning
 CV för verksamhetschef/vd 
 CV för medicinskt ledningsansvarig läkare
 intyg om ansvarsförsäkring
 finansieringsplan
 referenser

Sökanden måste inte bifoga årsredovisning, men regionen kan komma att ta ut 
eller begära in tidigare årsredovisningar för att säkra sökandens ekonomiska 
förutsättningar.

För att bekräfta sin kapacitet att utföra uppdraget ska sökanden lämna uppgift 
omfattande minst en referent för vilka sökanden under de senaste tre åren har 
utfört uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art.
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Regionen kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig om att 
sökanden har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets 
genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat sökandens tekniska förmåga 
(omfattande bland annat utbildning och kompetens) samt kapacitet och resurser i 
förhållande till uppdragets omfattning.

Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt:

 kortfattad beskrivning av respektive uppdrags omfattning
 tidsperiod
 kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress

Sökanden ska ha kontrollerat att angivna kontaktpersoner är aktuella och går att 
nå på angivna telefonnummer och e-postadresser. Regionen förbehåller sig rätten 
att söka egna referenser.

För utlandsregistrerade bolag även intyg om skatteregistrering från Skatteverket 
och kreditupplysning

Med sin ansökan intygar sökanden att: 

• kraven enligt förfrågningsunderlaget är uppfyllda 
• att hela åtagandet enligt avtalet kan utföras från driftstarten
• sökanden accepterar att beställaren i samband med verifiering inför 

driftstarten har rätt att ensidigt fatta beslut om att senarelägga driftstarten 
eller säga upp avtalet

2.3 Offentlig handling
Inkommen ansökan är som regel offentlig handling. Om sökanden anser att någon 
del i ansökan bör omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras. 
Beställaren kommer att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en 
prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av sekretess.

2.4 Frågor om ansökan
Frågor om ansökan ställs till regionens inköpsavdelning via 
upphandlingsverktyget Tendsign (www.tendsign.se).

2.5 Komplettering eller rättning av ansökan
Beställaren kan begära kompletteringar om ansökan inte är fullständig eller om 
begärda underlag saknas. Vid komplettering kan handläggningstiden förlängas.

Regionen kan medge att sökande får rätta en uppenbar felskrivning, felräkning 
eller annat uppenbart fel i ansökan.
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3. Villkor för godkännande

3.1 Handlingar
Sökanden ska fylla i ansökan och lämna intyg, handlingar och andra underlag 
enligt anvisningarna.

3.2 Ekonomiska förutsättningar
Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en stabil ekonomisk bas och 
tillgång till resurser som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll. 

Sökanden ska anses ”kreditvärdig” med en ratingpoäng om minst 40 poäng enligt 
Creditsafe AB:s eller motsvarande bedömning vid tiden för ansökan. Utländska 
sökanden kan komma att bedömas efter en annan skala som motsvarar den 
angivna.

I det fall kreditvärdigheten inte går att bedöma eller inte når upp till 40 poäng, ska 
sökanden lämna en förklaring till varför kravet inte nås och med ytterligare 
information styrka en stabil ekonomisk bas. I det fall den ekonomiska stabiliteten 
garanteras av moderbolag, bank eller annan garant, ska intyg om detta bifogas 
ansökan och vara undertecknad av behörig företrädare för garanten. Kreditlöftet 
ska avse första avtalsåret.

Beställaren har tolkningsföreträde i bedömningen av leverantörens ekonomiska 
förutsättningar.

3.3 Verksamhetsförutsättningar
Sökanden ska ha en organisation med kapacitet att hantera och leverera de 
efterfrågade tjänsterna.

Beställaren kommer att bedöma om sökanden kan uppfylla verksamhetskraven 
utifrån beskrivningarna i ansökan och eventuella tidigare uppdrag inom området.

Verksamhetschef
Sökanden ska ha en för uppdraget ansvarig verksamhetschef enligt Hälso- och 
sjukvårdslag (2017:80, 4 kap §2). Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med 
verksamheten och de lagar, förordningar, riktlinjer, föreskrifter från 
Socialstyrelsen och de allmänna råd som gäller för hälso- och sjukvården.

Medicinskt ledningsansvarig läkare
Medicinskt ledningsansvarig läkare ska ha minst tre års erfarenhet av klinisk 
verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd 
specialistutbildning. Medicinskt ledningsansvarig läkare ska vara regelbundet 
kliniskt verksam vid vårdenheten och där emellan vara tillgänglig för vårdenheten 
vid behov.
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Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonal ska ha erforderlig legitimation och kompetens.

Lokaler
Leverantören ska ha för verksamheten ändamålsenliga och godkända lokaler. 
Lokalerna ska uppfylla gällande lagkrav och föreskrifter för vårdverksamhet. 
Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga för alla enligt Boverkets riktlinjer för 
tillgängliga lokaler.

Medicinteknisk utrustning
Leverantören har det övergripande medicintekniska ansvaret i sin verksamhet. 
Leverantören ansvarar för att den utrustning som används uppfyller vedertagna 
normer, standarder och krav på tillgänglighet, prestanda och kvalitet enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- 
och sjukvården (SOSFS 2008:1).
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4. Beslut om godkännande

4.1 Villkor
För att sökanden ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav och övriga 
villkor som anges i detta förfrågningsunderlag vara uppfyllda.

Sökanden kommer inte att godkännas om:

 sökanden inte uppfyller villkoren för godkännande enligt Lag om 
valfrihetssystem 2008:962, 7 kap § 1

 sökanden i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 
upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar

 sökanden inte kan redovisa en finansieringsplan som beställaren bedömer 
visar på förutsättningar att bedriva verksamheten

Sökanden kan komma att inte godkännas om:

• sökanden eller en eller flera företrädare för sökanden tidigare haft uppdrag 
åt beställaren, annat landsting eller annan uppdragsgivare och avtalet till 
följd av brister i sökandens agerande sagts upp i förtid

• sökanden undersöks för allvarliga brister i annat uppdrag
• sökande är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller 

föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller 
underkastats näringsförbud, eller om sökande är föremål för ansökan om 
ovanstående

• företrädare för sökande är dömd för eller föremål för utredning av brott 
som av beställaren anser påverka förtroendet för vården

Sökanden ska på begäran från beställaren tillhandhålla uppgifter och utdrag ur 
misstanke- och belastningsregistret för styrelseledamöter och andra företrädare för 
sökanden.

4.2 Beslut om godkännande
Beslut om godkännande meddelas inom 60 dagar efter det att ansökan inkommit 
till regionen.

4.3 Ingående av avtal
Avtal ingås så snart som möjligt när beställaren godkänt leverantören.

4.4 Verifiering inför driftstarten
Leverantören förbinder sig att ha verksamhet färdigställd senast 14 dagar före 
driftstarten så att beställaren kan verifiera att leverantören är klar med alla 
förberedelser samt att lokaler och utrustning uppfyller kraven.
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Beställaren äger ensidigt rätt att besluta om ett senare datum för driftstarten om 
leverantören bedöms sakna förutsättningar att utföra åtagandet i avtalad 
omfattning vid angivet datum. Vid väsentliga brister äger regionen rätt att inte 
ingå avtal.

Leverantören äger inte rätt till någon form av ersättning till följd av regionens 
beslut, enligt ovan. Regionen däremot har rätt till ersättning från leverantören för 
kostnader som beror på dennes brister.

4.5 Återkallande av godkännande
Godkännandet av en leverantör gäller i sex månader. Därefter äger regionen rätt 
att återkalla godkännande om inget avtal undertecknats.

4.6 Överklagande
Leverantören kan överklaga regionens beslut. Överklagan skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping inom tre veckor från det att underrättelsen om 
beslutet skickats. 
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5. Mall för avtal enligt lagen om 
valfrihetssystem

5.1 Avtalsparter
Beställare: Region Jönköpings län
Organisationsnummer: 232100-0057

Leverantör: <leverantörens namn> 
Organisationsnummer: <organisationsnummer> 

5.2 Avtalets omfattning
I detta avtal regleras leverantörens bedrivande av <specialitet> vid <ange namn 
och adress för verksamheten>.  Med avtalet förstås bestämmelserna i detta avtal 
och ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”.

5.3 Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med dag för avtalets undertecknande <datum> till och med 
2020-12-31.

Utförandet av uppdraget inleds vid överenskommet datum för driftstart. Före 
driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra vård enligt detta avtal.  

För det fall avtalet inte skriftligen sagts upp av endera part senast tolv månader 
före avtalstidens slut förlängs avtalet med två (2) år i taget med tolv (12) 
månaders uppsägningstid. Före driftstarten äger leverantören inte rätt att utföra 
vård enligt detta avtal. 

5.4 Kontaktpersoner
Parterna ska utse var sin kontaktperson. När part byter kontaktperson eller 
kontaktuppgifter, ska detta skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål.

Region Jönköpings län: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer> 

<Leverantör>: <namn, efternamn, adress, postadress, e-postadress, 
telefonnummer> 

5.5 Meddelanden
Meddelanden i anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson 
med post, e-post eller fax. 
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5.6 Handlingars inbördes ordning
”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län” är en del av avtalet. De i denna 
punkt nämnda handlingar utgör avtalsinnehåll. Om avtalshandlingarna skulle visa 
sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna 
uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:

1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
2. detta avtal med bilagor
3. regionens eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
4. förfrågningsunderlag med bilagor
5. eventuella kompletteringar av ansökan
6. leverantörens ansökan

5.7 Lagar, förordningar, föreskrifter, policy och riktlinjer
Leverantören ska följa gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 
Regionens styrande dokument i form av exempelvis policy och riktlinjer, 
överenskommelser och kliniska kunskapsstöd. Regionen ska tillhandhålla 
relevanta styrande dokument.

5.8 Ersättningsvillkor
Leverantörens ersättning framgår av avsnitt 7 och 10 i ”Ögonsjukvård inom 
vårdval i Jönköpings län”.

5.9 Samarbetsformer 
Leverantören kan samarbeta med andra aktörer för delar av uppdraget. Eftersom 
hälso- och sjukvårdslagen kräver tydlig reglering av vem som är juridisk 
vårdgivare godkänns endast tre samarbetsformer för hälso- och sjukvårdsuppdrag:

 överenskommelse inom samma vårdgivare
 konsultavtal 
 underleverantörsavtal

Alla samarbetsformer ska vara skriftliga och kunna redovisas i ansökan om 
godkännande och vid förfrågan från beställaren.

Leverantören ansvarar för att invånarna får tydlig information om var och när 
klinikens utbud är tillgängligt och vem som ansvarar för verksamheten. Det är 
särskilt viktigt att informera om öppettider och vart invånarna ska vända sig i 
akuta situationer.

Överenskommelse inom samma vårdgivare
Överenskommelse inom samma vårdgivare används när en leverantör med 
vårdgivaransvar för flera enheter inom Jönköpings län samarbetar för att 
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exempelvis kunna erbjuda invånarna god vård och tillgänglighet enligt villkoren 
för vårdval.

Samarbetet ska dokumenteras i en skriftlig överenskommelse.

Konsultavtal
Konsultavtal används för inhyrd personal som arbetar på plats i leverantörens 
lokaler och utför uppdrag genom leverantörens verksamhet. 

Leverantören har det juridiska vårdgivaransvaret.

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt konsultavtal.

Underleverantöravtal
Underleverantörsavtal används när ett företag utför uppdrag åt leverantören 
genom sin egen verksamhet. 

Underleverantören har det juridiska vårdgivaransvaret.

Underleverantörer som utför hälso- och sjukvårdsuppdrag ska vara anmälda till 
vårdgivarregistret.

Leverantören är juridiskt ansvarig gentemot beställaren och ansvarig för att 
underleverantören uppfyller beställaren krav och villkor för uppdraget. 
Leverantören ska kontinuerligt kontrollera och följa upp underleverantörens 
kvalitet enligt Socialstyrelens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på begäran kunna redovisa 
exempelvis underleverantörens kompetens, lokaler, utrustning och följsamhet till 
lagar och föreskrifter, nationella vårdprogram och riktlinjer samt regionens 
riktlinjer.

Underleverantörer får endast agera genom sin avtalspart, och äger inte rätt att 
marknadsföra sina tjänster på ett sätt som kan uppfattas att de har avtal med 
Region Jönköpings län.

Uppdraget ska dokumenteras i ett skriftligt underleverantörsavtal.

5.10 Ansvarsförsäkring
Leverantören ska teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla en 
egendoms-, allrisk- och ansvarsförsäkring i den omfattning verksamheten kräver. 
Leverantörens ansvar är inte begränsat till de belopp som omfattas av de 
försäkringar leverantören har tecknat.

5.11 Skadestånd
Leverantören har fullt ansvar för sitt åtagande enligt avtalet och för all skada och 
alla förluster som kan komma att orsakas av leverantörens handlande eller brist på 
handlande. Leverantören ska hålla regionen skadeslös om skadeståndskrav väcks 



Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2018-10-12

17

från tredje man direkt mot regionen som en följd av leverantörens handlande eller 
brist på handlande.

5.12 Ändrade ägarförhållanden
Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos leverantören eller 
eventuella moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till regionen. På 
begäran av regionen ska leverantören lämna ytterligare information om de nya 
ägarförhållandena och om leverantörens möjligheter att uppfylla avtalet. 
Regionens godkännande av den nya ägaren krävs för avtalets fortsatta giltighet. 

5.13 Överlåtelse
Leverantören får inte överlåta hela eller delar av avtalet utan regionens skriftliga 
godkännande. Den nya leverantören ska efter överlåtelsen informera berörda 
invånare/patienter om förändringen.

5.14 Ändringar i avtalet
Regionen har rätt att besluta om ändringar av villkoren som ska tillämpas. 
Regionen ska omgående informera leverantören om ändrade villkor.

Vardera parten har rätt att yrka på ändringar av villkoren i händelse av finansiell 
kris, ekonomiska omvälvningar eller om regionen tvingas utfärda 
besparingsbeting för verksamhetsområdet.

Leverantör som inte vill bli bunden av ändrade villkor ska inom 60 dagar 
skriftligen meddela regionen att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 
meddelande inte mottagits av regionen inom den angivna tidsfristen blir 
leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag regionen 
angivit i ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att 
ändringsmeddelandet är avsänt.

Om leverantören meddelar regionen att den inte accepterar de ändrade villkoren 
och regionen vidhåller ändringen i förhållande till leverantören, upphör avtalet att 
gälla tolv månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under den återstående 
avtalstiden gäller avtalet i sin lydelse före ändringarna.

5.15 Brister och sanktioner
Leverantören ansvarar för att hålla den avtalade kvaliteteten under hela 
avtalsperioden.

Båda parter har en skyldighet att göra motparten uppmärksam på sådant som kan 
uppfattas som avtalsbrott eller avvikelse från avtalet.
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Leverantören ska åtgärda fel och brister efter skriftligt påpekande från beställaren. 
Om fel och brister inte åtgärdas i sin helhet inom angiven tidsperiod har 
beställaren rätt att:

 Inte betala ut ersättning
 Utkräva vite

Åtgärdas inte fel och brister inom angiven tidsperiod har beställaren därutöver rätt 
att säga upp avtalet enligt avsnitt 5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens 
begäran.

5.16 Konkurs
Leverantör som går i konkurs ska omedelbart informera beställaren.

Vid en konkurs är leverantören oförändrat ansvarig för verksamheten och 
patientsäkerheten. Leverantören ska exempelvis hantera remiss- och provsvar till 
dess att tingsrätten godkänt konkursen och utsedd konkursförvaltare tagit kontakt 
med leverantören.

Leverantören ska snarast informera konkursförvaltaren om:

 att konkursförvaltaren enligt hälso- och sjukvårdslagen tar över 
vårdgivaransvaret även om fysiska patientbesöken upphör

 att kvarvarande patientadministrativt arbete ska fortsätta för att säkra 
patientsäkerheten enligt patientsäkerhetslagen

 att konkursförvaltaren snarast ska kontakta beställaren

5.17 Avtalets upphörande på leverantörens begäran
Leverantören har möjlighet att i förtid säga upp avtalet under förutsättning att det 
föreligger särskilda skäl som hindrar leverantören att fortsätta bedriva 
verksamheten. Begäran ska skriftligen lämnas till beställaren senast sex månader 
innan verksamheten upphör.

5.18 Uppsägning av avtalet på beställarens begäran
Beställaren har rätt att i förtid säga upp avtalet om leverantören inte kan uppfylla 
eller säkerställa de obligatoriska krav som ställs i avtalet.

Uppsägning ska ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den 
uppsägande parten. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om sex 
månader.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i Lag om 



Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2018-10-12

19

valfrihetssystem (2008:962, 7 kap § 1 punkt 1-4), och som innebär att 
leverantören skulle ha uteslutits vid tilldelning av avtal.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om leverantören 
väsentligt bryter mot någon del av avtalet till men för patienter, eller om 
leverantören grovt åsidosatt sina skyldigheter, agerat vårdslöst eller grovt 
åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter mot myndighet eller beställaren.

Beställaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det sker en 
direkt eller indirekt förändring av ägandet av en majoritet av aktierna i 
leverantörens företag, eller att det bestämmande inflytandet över leverantörens 
företag förändras direkt eller indirekt på ett sätt som regionen inte skäligen kan 
godta.

Beställaren har vid avtalets omedelbara upphörande rätt att omedelbart ta över 
delar eller hela leverantörens verksamhet med egen personal för att rätta till 
förhållandena och upprätthålla kontinuitet för berörda invånare.

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott kan beställaren även ha rätt till 
skadestånd.

5.19 Force majeure
Parterna har rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet 
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll 
såsom naturhändelse, svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan 
liknande omständighet.

Motpart ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan 
föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger part, som önskar 
åberopa force majeure, att utan uppskov skriftligen underrätta motparten om 
uppkomst därav och hålla part underrättad och meddela motparten när force 
majeure upphör.

För det fall force majeure varar mer än två månader, har den andra parten rätt att 
skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har 
ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten.

5.20 Tillämpning och tvister
Om någon bestämmelse i avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att avtalet i 
sin helhet ska anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av 
parternas utbyte av avtalet ska skälig jämkning ske. Part som anser att något i 
avtalet ska anses ogiltigt har att omgående och skriftligen meddela och ange skäl 
till motparten.
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Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av 
svensk allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans.

5.21 Efter avtalets upphörande
Leverantören ska när avtalet upphör samverka med beställaren kring hantering av 
patientdokumentation, lokaler och utrustning, förekommande avtal och allt i 
övrigt som förutsätter att en övergång av verksamheten till annan kan komma till 
stånd på ett patientsäkert sätt.

Leverantören ska inhämta patientens medgivande till överföring av information 
och ansvarar för att patientdokumentationen säkerställs enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer.
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5.22 Bilagor

 Avtal om sammanhållen journalföring och personuppgiftsbiträde
 Avtal om informationsutlämning av HSA-information
 Fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal

5.23 Underskrifter
Jönköping <datum> <Ort, datum>

Region Jönköpings län <Leverantör>

…………..…………………. …………………………….

<Namn Efternamn> <Namn Efternamn>

<Titel> <Titel>
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6. Allmänna villkor

6.1 Utgångspunkter

Antidiskriminering
Leverantören ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning, förordningen 
(2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, 
Diskrimineringslagen (2008:567), 16 kap. 9 § brottsbalken (1962:700) och förbud 
mot missgynnande behandling enligt 16 § föräldraledighetslagen (1995:584). 
Leverantören ska på begäran redovisa de åtgärder, upprättade planer med mera 
som vidtagits med anledning av ovanstående.

Barnkonventionen
Leverantören ska följa FN:s barnkonvention och regionens riktlinjer som utgår 
från denna. Utsett barnrättsombud ska stödja verksamhetschefen att säkerställa att 
barns och ungas rättigheter beaktas.

Hållbar utveckling
Leverantören ska:

 Följa Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017-2020.
 Samverka med Region Jönköpings län i hållbarhetsfrågor och redovisa hur 

verksamheten systematiskt arbetar för att uppfylla relevanta 
hållbarhetsmål.

 Ha en kontaktperson som är insatt i verksamhetens hållbarhetsfrågor som 
följer upp och kommunicera hållbarhetsarbetet.

 Årligen rapportera åtgärder som vidtagits under året och hur 
hållbarhetsmålen kommunicerats i verksamheten.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
Leverantören ska tillämpa regionens och nationella riktlinjer för hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande arbete. Arbetssätt och hälsofrämjande insatser ska 
anpassas efter individens förutsättningar och behov. Särskild uppmärksamhet ska 
ges grupper och individer med ökad risk för ohälsa.

Informationsansvar
Leverantören och regionen har ett ömsesidigt ansvar att samråda och informera 
om verksamhetsförändringar som påverkar invånarnas tillgång till vård och 
service eller samarbetet mellan leverantören och regionen. 

Leverantören ska bland annat informera regionen om ändrade ägarförhållanden, 
kapacitetsbrist samt byten av verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare och 
underleverantörer.

Leverantören ska representeras på informationsmöten som regionen kallar till.
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Kunskapsstyrning
Medicinsk programgrupp ögonsjukvård är en mötesplats för uppföljning och 
styrning av ögonsjukvården inom vårdval tillsammans med andra regelbundna 
forum för dialog mellan regionledning och verksamhetschefer i hälso- och 
sjukvården.

Medicinsk programgrupp har hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att följa 
resultat, föreslå uppdragsförändringar, initiera och fastställa styrande dokument i 
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta, fördela uppdrag och utse 
representanter i olika samverkansorgan.

Programgruppen består av representanter från leverantörer i privat och offentlig 
regi och Regionledningskontorer som leder och samordnar gruppens arbete.

Programgruppen ska även samverka med andra medicinska programgrupper och 
sydöstra sjukvårdsregionens regionala programområde för ögonsjukdomar.

Leverantören ska använda nationella kvalitetsregister och följa regionens 
allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta och nationella kunskaps- och beslutstöd. 
Leverantören ska även bidra i det gemensamma lärandet och arbetet med ständiga 
förbättringar. 

Marknadsföring och information till invånare
Leverantören ska följa marknadsföringslagen (2008:486). All marknadsföring ska 
vara saklig och korrekt.

Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörers marknadsföring. I all 
marknadsföring ska tydligt framgå vem som ansvarar för verksamheten eller 
tjänsten och hur man kontaktar ansvarig.

Leverantören ska tydligt ange att hela eller delar av verksamheten finansieras och 
drivs på uppdrag av regionen enligt Lag om valfrihetssystem.

Leverantören ska följa regionens riktlinjer inom informationsområdet och 
standard för kallelser. Leverantören ska leverera uppgifter till vårdenhetens 
kontaktkort på 1177 Vårdguiden och medverka i regionens 
informationskampanjer. Leverantörens webbplats ska uppfylla grundläggande 
krav på tillgänglighet.

Patientens rättigheter
Leverantören ska ha goda kunskaper om och tillämpa patientens rättigheter utifrån 
patientlagen (2014:821).

Leverantören ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Vården ska vara jämlik och jämställd och ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet.
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Vården ska utformas i samarbete med patienten. Leverantören ska ta vara på 
patientens och närståendes erfarenheter och möjligheter att medverka i vården 
utifrån deras önskan och förutsättningar.

Patientkontrakt och samordnad individuell plan (SIP)
Leverantören ska arbeta med patientkontrakt för att säkerställa att patienten är 
delaktig i sin egen vård, erbjuds fast vårdkontakt och får den vård som behövs 
inom överenskommen tid.

Leverantören ska erbjuda patienter som behöver vård och omsorg från både 
leverantören och kommunen en samordnad individuell plan (SIP) enligt regionens 
riktlinjer.

Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Leverantören ska enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och 
patientlagen (2014:821) utse en fast vårdkontakt för de patienter som behöver 
eller begär det, för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet.

Leverantören ska även erbjuda patienter att välja en fast läkarkontakt.

Klagomål 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för hantering av synpunkter och 
klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Vårdgaranti 
Leverantören ska uppfylla den lagstadgade nationella vårdgarantin och Region 
Jönköpings läns krav på tillgänglighet.

Patientsäkerhet
Leverantören ska följa lagar och föreskrifter om patientsäkerhet som exempelvis:

 Patientsäkerhetslag (2010:659)
 Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens 

systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40)
 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser 

som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-
FS 2017:41) 

Leverantören ska samverka med regionens chefläkarorganisation och delta i risk- 
och händelseanalyser vid utredning av händelser.

Leverantören ska ha rutiner för registrering och hantering av avvikelser. 
Leverantören ska anmäla, följa upp och analysera egna avvikelser. Leverantören 
ska kunna delta i systemövergripande analyser och uppföljning samt vara 
behjälplig i spridningen av resultaten.
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Leverantören ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada. Leverantören kan få stöd i sin utredning från regionens 
chefläkarorganisation. Leverantören ska skicka en avidentifierad kopia på den 
kompletta anmälan, eventuell händelseanalys och beslut från Inspektionen för 
vård och omsorg till Regionledningskontoret.

Leverantören ska skicka en kopia på verksamhetstillsyn och andra beslut från 
Inspektionen för vård och omsorg till Regionledningskontoret.

Leverantören ska förse patientnämnden med de uppgifter som nämnden behöver 
för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Leverantören ska utan kostnad tillhandahålla 
de intyg, utredningar och analyser med mera som begärs vid granskning av 
enskilda ärenden.

Leverantören ska beakta regionens patientsäkerhetsarbete ”Säker vård – alla 
gånger”. Leverantörens medarbetare bör ha kännedom om dessa 
kunskapsområden.

Leverantören ska upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen.

Leverantören ska delta i regionala kvalitetsindikationsmätningar och regionens 
utbildningar i patientsäkerhet för chefer.

Rehabilitering
Rehabilitering ska vara en naturlig del i leverantörens vårdprocesser. 
Rehabiliteringen ska bidra till att människor med sjukdom eller skada når och 
behåller bästa möjliga funktion och förmåga samt ge förutsättningar för 
delaktighet i samhällslivet.

Patienterna ska ha tillgång till rehabiliteringsinsatser, bedömning, utredning, 
träning och behandling enligt gällande styrdokument och regionens allmänna 
kliniska kunskapsstöd Fakta. 

Leverantören ska genomföra förebyggande insatser för att minska risken för att 
sjukdom utvecklas, upptäcka tidiga tecken på försämring och genomföra insatser 
som syftar till att patienten inte ytterligare försämras vid funktions- eller 
aktivitetsnedsättning.

Samverkan
Leverantören ska samverka med funktioner och verksamheter inom regionen, 
kommuner och andra myndigheter enligt lagar, föreskrifter, förordningar, 
överenskommelser och regionens riktlinjer.

Samverkan gäller enskilda patienters vård och rehabilitering men också planering, 
utveckling och uppföljning av verksamheten samt kompetensutveckling.
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Samverkan med kommunerna regleras bland annat i dokumentet ”Ledningssystem 
för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner”. Regionen och 
kommunerna ska utgå från patientens behov och ska med respekt och tillit 
samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannagränserna.

Systematiskt kvalitetsarbete
Leverantören ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (2011:9). Leverantören ska ha ett ändamålsenligt 
system för internkontroll och på begäran kunna redogöra för detta.

Leverantören ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt skapa förutsättningar för 
medarbetarna att delta i det systematiska förbättringsarbetet.

Det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska vara långsiktigt och 
bedrivas enligt vetenskapligt säkrade metoder. Arbetet ska präglas av ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt, ständiga förbättringar, 
faktabaserade beslut och samverkan.

Kvalitetsarbetet bör i första hand fokusera på medicinsk kvalitet, utveckling av 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt samt följsamhet till 
nationella och lokala riktlinjer.

6.2 Ansvar och skyldigheter

Allvarlig händelse och katastrofberedskap
Leverantören ska följa gällande föreskrifter för kris- och katastrofmedicinsk 
beredskap och regionens beredskapsplaner.

Vid allvarlig händelse ska leverantören följa regionens direktiv från tjänsteman i 
beredskap och regional sjukvårdsledare.

Leverantören ska delta i utbildning, träning och övning i samverkan med andra 
vårdgivare och kommuner i sådan omfattning att den viktigaste verksamheten kan 
bedrivas vid en allvarlig händelse.

Hjälpmedel och förbrukningsmateriel
Leverantören ska förskriva hjälpmedel, förbruknings- och sjukvårdsmaterial enligt 
regionens riktlinjer och gällande avtal och överenskommelser. Leverantören ska 
informera brukare och anhöriga om hjälpmedel och eventuella avgifter.

Leverantören ska använda hjälpmedelcentralen, upphandlade sortiment och IT-
stöd för beställning och registrering av hjälpmedel. Leverantören erbjuds att köpa 
förbruknings- och sjukvårdmaterial från länsförsörjning. 
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Insyn
Leverantören ska på begäran lämna ut relevant information för att regionen enligt 
kommunallagen ska kunna tillgodose invånarnas önskemål och behov av insyn i 
hur uppdraget utförs. Leverantören är inte skyldig att lämna information om 
utlämnandet strider mot lag eller annan författning.

Intyg
Leverantören ansvarar för att utfärda patientrelaterade intyg via regionens IT-stöd.

Läkemedel
Läkemedelsbehandling ska ske på ett rationellt, säkert och kostnadseffektivt sätt 
med ett helhetsperspektiv där patientens och samhällets bästa beaktas. 
Leverantören ska följa läkemedelskommitténs och Stramas rekommendationer för 
förskrivning och medverka till att regionens mål för läkemedelsförskrivning 
uppfylls.

Leverantören ska följa läkemedelskommitténs riktlinjer om ordination och 
hantering av läkemedel. Som ett led i egenkontrollen ska verksamheten minst en 
gång per år genomgå en extern kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2017:37).

Leverantören ansvarar för att det vid alla vårdbesök finns en korrekt och aktuell 
läkemedelslista och att vårdtagare får en aktuell läkemedelslista vid 
ordinationsförändringar.

Förskrivning till patient med dosdispenserade läkemedel ska enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) utfärdas i elektroniskt 
systemstöd avsett för detta. Aktuella läkemedel ska dokumenteras enligt regionens 
riktlinjer.

Vid förskrivning av läkemedel ska motivering till insatt behandling, indikation 
och diagnos dokumenteras i Cosmic. Ordinationsförändring dokumenteras under 
sökordet ”läkemedelsförändring” i Cosmic. Arbetsplatskod och förskrivarkod 
anges på receptet.

Kassation av läkemedel ska göras på ett miljömässigt korrekt sätt.

Leverantören ska följa överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen om samverkansformer 
mellan medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården och 
läkemedelsföretagen och principer för kliniska prövningar. Leverantören ska även 
följa regionens riktlinjer ”Bisysslor och andra engagemang inom 
läkemedelsområdet”.

Medicinsk service/diagnostik
Leverantören kan teckna avtal med regionens enheter för medicinsk service eller 
annan underleverantör för medicinsk service som är ackrediterad av Swedac eller 
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har motsvarande kvalitetssäkring. Eventuella laboratorier i egen regi ska vara 
ackrediterade av Swedac eller ha motsvarande kvalitetssäkring. Kvalitetssäkrad 
laboratorieservice i egen regi kommer att följas upp vid revision utförd av 
personal från ackrediterad laboratorieverksamhet.

Leverantören ansvarar för att relevant verksamhetsdata görs tillgänglig enligt 
regionens specifikationer. Medicinsk service omfattar klinisk fysiologi, klinisk 
neurofysiologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk 
patologi, klinisk immunologi, medicinsk radiologi och transfusionsmedicin.

Remisser som utfärdas i samband med digitala vårdmöten ska innehålla relevant 
information för frågeställningar och hälsoproblem och utformas enligt regionens 
riktlinjer. Leverantören ansvarar för att upprätta och förankra rutiner kring remiss- 
och svarshantering med berörd leverantör av medicinsk service.

Patientjournalen
Leverantören ska upprätta och hantera patientjournaler enligt gällande lagar och 
förordningar. Leverantören ska registrera diagnoser och vårdkontakter i 
patientjournalen enligt regionens riktlinjer, terminologi, struktur, 
rutinbeskrivningar och mallar.

Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla de krav som ställs i 
patientdatalagen (2008:355), personuppgiftslagen (1998:204), offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) och tryckfrihetsförordningen (1949:105). Privata 
vårdgivare är personuppgiftsansvariga vilket innebär att denne ensam ska 
bestämma ändamålen med, och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Leverantören ska följa regionens riktlinjer och anvisningar för sammanhållen 
journalföring. Regionen tecknar särskilt avtal avseende sammanhållen 
journalföring, inklusive den nationella patientöversikten, med privata vårdgivare.

Leverantören ska beakta de lagar och regler som reglerar samtycke mellan 
vårdgivare och patient vid överföring av personuppgifter till annan vårdgivare. 
Leverantören ska lämna ut kopior av patientjournal enligt regionens regler.

Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer och praxis för 
registrering av diagnoskoder. Verksamhetschefen är ansvarig för att personalen 
har den kunskap som behövs. Verksamhetschefen är ansvarig för att ersättningen 
inte baseras på felaktig registrering av diagnoskoder.

Patientskadeförsäkring
Region Jönköpings län tecknar patientförsäkring och läkemedelsförsäkring.

Leverantören ska informera patient om möjligheten att anmäla en vårdskada till 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) respektive läkemedelsskada till 
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (SLF).
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Patientförsäkringen gäller vid personskada i samband med hälso- och sjukvård 
och att skadan hade varit möjlig att undvika.

Läkemedelsförsäkringen gäller vid personskador som med övervägande 
sannolikhet orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse.

Leverantören ska tillhandahålla intyg, utredning och analys som behövs för 
handläggning av anmälda ärenden.

Sjukskrivning
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjukskrivning och använda 
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Smittskydd
Leverantören ska utan dröjsmål anmäla smittsamma sjukdomar via SmiNet samt 
följa lagar, förordningar och regionens riktlinjer för smittskydd.

Vårdhygien
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien i vård och 
omsorg (SOSFS 2015:10), regionens vårdhygieniska riktlinjer och instruktioner 
inklusive rutiner för MRB-screening. Leverantören ska bland annat registrera, 
följa upp och analysera vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler samt åtgärda avvikelser.

Leverantören ska rapportera ny- och ombyggnation, installation av medicinteknisk 
utrustning eller andra förändringar som kan påverka vårdhygienen.

Vårdplanering
Leverantören ska aktivt medverka i och ansvara för att vårdplanering för den 
enskilde individen görs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. 

6.3 Tillgänglighet

E-tjänster
Leverantören ska aktivt erbjuda, informera om och administrera följande e-
tjänster enligt regionens riktlinjer:

 Digitala blanketter inför och efter besök
 Digitala vårdmöten
 Förnyelse av recept och hjälpmedel
 Intyg
 Journalen via nätet
 Kontaktsida på 1177 Vårdguiden
 Rådgivning 
 Webbtidbok

Leverantören ska erbjuda nya e-tjänster enligt regionens beslut.
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Invånarnas val
Invånarna har rätt att söka vård på vårdcentraler och specialistkliniker i hela 
landet. 

Leverantören ska stödja patienterna i deras val och eventuella önskemål om byte 
av vårdgivare. Leverantören ska medverka till att invånarna har tillgång till 
faktaunderlag för sitt val av vårdgivare.

Vårdcentralen är förstahandsval för invånare med behov av hälso- och sjukvård. 
Vårdcentralen har dessutom en samordnande roll för invånarnas vård.

Remisser
Leverantören ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för 
patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11), 
regionens riktlinjer och allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta.

Leverantören ansvarar för att nödvändiga provtagningar och undersökningar är 
gjorda och att tillräcklig information bifogas remissen när en patient behöver 
remitteras vidare.

Sjuk- och behandlingsresor
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för sjuk- och behandlingsresor.

Telefon
Leverantören ansvarar för att invånarna enkelt kan kontakta vårdenheten via 
telefon enligt vårdgarantin och regionens krav på öppettider.

Leverantören kan teckna avtal med regionen om telefonitjänster med tillhörande 
stödsystem. Leverantörer som inte använder regionens telefonitjänster ska 
leverera verksamhetsdata för uppföljning enligt regionens specifikationer.

Tolk
Leverantören ansvarar för att tillhandhålla tolk till patienter som inte förstår eller 
kan uttrycka sig på svenska. Leverantören ansvarar för tolkservice åt döva, 
dövblinda, gravt hörselskadade och talskadade personer.

Öppettider
Öppettiderna ska anpassas till patientgruppernas behov av rådgivning, tidsbokning 
och besök.

När vårdenheten är stängd ska telefonsvarare informera om öppettider samt 
hänvisa till alternativa vårdgivare. Leverantören ska ha en skriftlig 
överenskommelse med vårdenheten man hänvisar till.
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6.4 Arbetsgivaransvar och kompetensförsörjning

Arbetsgivaransvar
Leverantören ska upprätthålla god arbetsmiljö och följa de lagar, avtal och regler 
som gäller för arbetsmarknaden.

Bemanning och kompetens
Leverantören ansvarar för att verksamheten har personal med formell eller reell 
kompetens som behövs för att kunna ge god vård med hög patientsäkerhet utifrån 
verksamhetens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30, 5 kap 2 
§).

Leverantören ansvarar för att verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig 
läkare uppfyller villkoren i avsnitt 3.3 Verksamhetsförutsättningar.

Leverantören ansvarar för att chefer och medarbetare får den fortbildning som 
behövs för att upprätthålla kompetens för att ge god och säker vård.

Leverantören ska vara delaktig i och bidra till en långsiktig personalförsörjning 
för att säkerställa att rätt kompetens finns både kortsiktigt och långsiktigt.

Leverantören ska vid förfrågan lämna uppgifter om bemanning och kompetens.

Forskning och utveckling
Leverantören ska delta och samverka i klinisk forskning och utvecklingsarbete på 
vetenskaplig grund som berör verksamheten. I tillämpliga fall ska leverantören 
delta i interaktiv forskning.

Leverantören kan själv ta initiativ till utvecklingsarbete och vetenskaplig 
forskning. Leverantören ska informera regionen om forskningsprojekt som 
bedrivs inom verksamheten.

Leverantören kan få tillgång till regionens infrastruktur för forskning som 
exempelvis handledning, statistikkonsultationer och bibliotekstjänster.

Leverantören har rätt att söka forskningsmedel från FORSS, Futurum och andra 
organisationer.

Leverantören ska följa regionens riktlinjer för uppdragsforskning och klinisk 
läkemedelsprövning.

Meddelarfrihet och meddelarskydd
Personal hos privata leverantörer ska omfattas av samma meddelarfrihet och 
meddelarskydd avseende den medicinska vården som anställda i offentlig 
verksamhet.
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Socialförsäkringsavgifter
Leverantören ska fullgöra samtliga skyldigheter avseende inbetalning av 
socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter.

Tystnadsplikt och sekretess
Leverantören ska se till att all personal omfattas av sekretesskrav motsvarande de 
som ställs i patientdatalagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), personuppgiftslagen (1998:204) samt patientsäkerhetslagen 
(2010:659). Detta gäller även icke hälso- och sjukvårdspersonal.

Utbildningsuppdrag
Leverantören ska tillhandahålla:

 utbildningsplatser för AT- och ST-läkare
 utbildningsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter 

från universitet och högskolor 
 praktikplatser för elever på yrkesutbildningar, gymnasium och grundskola 

Leverantören ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser enligt gällande avtal 
och kursplaner. Leverantören ansvarar för att kvalitet och inriktning följer 
examenskraven för respektive utbildning och överenskomna krav på 
handledarkompetens.

Leverantören ska samverka med regionens studierektororganisation och 
samordningsansvariga.
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7. Uppdragsbeskrivning ögonsjukvård

7.1 Inledning
Uppdraget, som utgör en del av den specialiserade ögonsjukvård i öppenvård som 
Region Jönköpings län beslutat att finansiera, består av basuppdraget 
ögonläkarmottagning och de båda tilläggsuppdragen ögonbottenfotografering av 
diabetiker respektive kataraktoperationer. Vårdtjänsterna ska erbjudas i 
Jönköpings län.

7.2 Uppdragsbeskrivning
Uppdraget gäller vuxna (18 år och äldre). Det omfattar diagnostik, behandling och 
uppföljning av ögonsjukdomar som utförs av specialistläkare i ögonsjukvård i 
öppenvård med undantag för patienter som behöver akutsjukhusets resurser, 
kompetens och utrustning för behandling och diagnoser och åtgärder som anges 
nedan. 

Leverantören ska följa den nationellt framtagna prioriteringsordningen för 
ögonsjukvård.

Invånare med sjukdomar som enligt regionens allmänna kliniska kunskapsstöd 
Fakta kan handläggas av specialist i allmänmedicin ska hänvisas till sin 
vårdcentral.

Endast vid förutsett behov av särskild kompetens i samband med åtgärd kan 
patienter inom målgruppen hänvisas till annan vårdgivare.

Uppdraget är indelat i:
Basuppdrag: Ögonläkarmottagning
Tilläggsuppdrag 1: Ögonbottenfotografering av diabetiker
Tilläggsuppdrag 2: Kataraktoperationer

I uppdraget ingår inte:

 sjukdomstillstånd utan ögondiagnos
 rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för glaucom
 rutinmässiga hälsokontroller vid hereditet för åldersförändringar i gula 

fläcken
 glasutprovning
 intravitreala injektioner och liknande behandlingar
 botoxbehandlingar
 kontaktlinskontroller
 undersökningar i samband med refraktiv kirurgi
 kosmetisk kirurgi
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7.3 Basuppdrag ögonläkarmottagning
Basuppdraget omfattar:

 diagnostik, behandling och uppföljning av ögonsjukdomar som enligt 
regionens allmänna kliniska kunskapsstöd Fakta inte handläggs av 
specialist i allmänmedicin eller kräver subspecialistens kompetens och 
utrustning eller omfattas av tilläggsuppdragen

 nybesök med remiss och återbesök enligt gällande vårdprogram och 
riktlinjer

 rådgivning i enskilda patientärenden till andra vårdgivare inom länets 
ögonsjukvård

Tillgänglighet
Medicinskt ansvarig läkare ska vara kliniskt verksam vid mottagningen.

Leverantören ska eftersträva hög kontinuitet i läkarbemanningen. 

Specialistläkare i ögonsjukvård ska vara tillgänglig på mottagningen minst 1 
dag/vecka sammanlagt minst 20 procent av en heltidstjänst året runt.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska vara tillgänglig för länets invånare 
via telefon varje vardag. Telefontid är tillåtet.

Leverantören ska medverka till att hälso- och sjukvården i Jönköpings län kan 
upprätthållas dygnet runt. Nuvarande uppdrag omfattar inte dygnet runt-
verksamhet, men kan komma att utvidgas.

Leverantören ska samverka med regionens övriga verksamheter inom 
specialiteten vid planering av semester och annan ledighet.

Kompetens
Medicinskt ansvarig läkare ska ha minst tre års dokumenterad erfarenhet av 
klinisk verksamhet inom ögonsjukvård efter avslutad och av Socialstyrelsen 
godkänd specialistutbildning.

För uppdraget krävs specialistläkare i ögonsjukvård som är godkänd av 
Socialstyrelsen. 

Läkare under ST-utbildning till specialist i ögonsjukvård eller allmänmedicin får 
endast arbeta under handledning av specialist i ögonsjukvård.

Lokaler och utrustning
Leverantören ska ha utrustning för att kunna ta emot och behandla patienter inom 
basuppdraget.

• spaltlampa 
• digital ögonbottenkamera
• optical coherence tomography (OCT)
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• datorperimeter 
• pachymeter 
• operationsrum och utrustning för mindre operationer

Läkemedel
Förskrivning av dyra läkemedel, till exempel Eylea, Lucentis och Ozurdex, ingår 
inte i uppdraget.

Remisser
Leverantören ska med remissvar eller ny remiss, då så är tillämpligt, återföra 
patient till remitterande läkare för uppföljning.

Beslut om remisser till vård utanför Jönköpings län ska godkännas av regionens 
verksamhetschef för ögonsjukvård för att vara giltig.

Leverantören har rätt att remittera till regionens syncentral.

Samverkan
Leverantören ska:

 samverka med remittenter, primärvård och andra relevanta aktörer för att 
tillgodose patienternas behov av vård och omsorg

 medverka vid schemalagda multidisciplinära terapikonferenser max 1 
timme per vecka

 samråda och samverka med andra vårdgivare och myndigheter
 medverka vid obligatoriska samrådsmöten mellan leverantörer och 

regionen
 samverka med regionen i frågor som rör uppföljning och analys av 

verksamheten
 delta i regionens utbildningar som rör uppdragsområdet

Rapportering och uppföljning
Leverantören ska rapportera till:

 NYSAM

7.4 Tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar patienter med typ 1 eller typ 2 diabetes mellitus och ges enligt 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes mellitus.

Uppdraget omfattar:

• fotografering med digital ögonbottenkamera med tillräcklig upplösning för 
att upptäcka de minsta förändringarna

• analys av fotograferade ögonbottnar
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• undersökning och klinisk uppföljning av patienter som inte går att 
fotografera* eller där annat behandlingskrävande fynd iakttagits vid 
fotograferingen

• dokumentation i patientjournal
• information till remittent och patient om undersökningsresultatet
• rekommendation av tidsintervall för nya undersökningar – patienter som 

behöver täta kontroller ska kallas vid tidpunkter som bedömts lämplig med 
hänsyn till aktuell ögonstatus

• information till läkaren som behandlar patientens diabetes i de fall annan 
sjukdom än diabetesretinopati upptäcks vid ögonbottenundersökning

• digital lagring av fotografier så att de – med patientens samtycke – är 
tillgängliga för andra vårdgivare

*Patienter med mediegrumlingar, liten pupill, skador på hornhinna, 
komplikationer i iris, utbredda ärr i näthinnan efter olika sjukdomar eller 
laserbehandlingar, perifert liggande skador i näthinnan, andra kroniska 
ögonsjukdomar eller dålig medverkan från patienten ska följas upp av ögonläkare 
genom individuella kontroller under lång tid.

Kompetens
Fotografering kan utföras av för ändamålet utbildad personal. Granskning av 
bilder ska utföras av ögonläkare eller ögonsjuksköterska med dokumenterad 
kompetens.

Utrustning
Digital ögonbottenkamera som levererar bilder i dicomformat till bilddatabasen 
Forum.

7.5 Tilläggsuppdrag kataraktoperationer 

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar patienter med grå starr i indikationsgrupp enligt regionens 
riktlinjer, med undantag för patienter som av medicinska skäl kräver narkos eller 
speciell medicinsk teknisk utrustning. Patienterna ska prioriteras utifrån 
medicinsk behovsbedömning. Särbehandling, andra överenskommelser med 
remittenter eller andra åsidosättande av den medicinska prioriteringen får inte 
förekomma. Målet är att patienterna ska slutbehandlas för det tillstånd som ingår i 
detta uppdrag.

Uppdraget omfattar:

• kataraktoperation med senaste teknik (FACO)* efter remiss från optiker 
eller specialistläkare i ögonsjukdomar – operationerna ska genomföras 
enligt ögonläkarföreningens State of the Art-dokument med kliniska 
riktlinjer för katarakt
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• oftalmologisk förundersökning enligt regionens riktlinjer för att bedöma 
operationsindikationer och biometri ska genomföras före operation

• bedömning och hantering av alla eventuella komplikationer som uppstår i 
samband med det operativa ingreppet eller i dess omedelbara anslutning 
(upp till 2 timmar efter operation) med undantag för komplikationer som 
kräver akutsjukhusets resurser

• postoperativa komplikationer/besvär, som inte kräver akutsjukhusets 
resurser, ska hanteras av opererande enhet 

• minst en kontakt hos vårdgivaren inom 28 dagar efter utförd operation för 
kontroll av operationsresultatet med preliminär eller slutlig refraktionering 
för patienter enligt regionens riktlinjer

• information till patienten inför och efter operationen
• skriftlig information till patienten som kan uppvisas vid behov av akut 

vård för komplikationer som inte kan hanteras av leverantören

*Om FACO inte kan användas kan i enstaka fall annan vedertagen teknik 
användas.

Kompetens
Leverantören ska garantera att ansvarig opererande läkare är specialist inom 
ögonsjukvård med aktuell erfarenhet inom kataraktkirurgi.

Opererande läkare ska vid driftstarten eller nyanställning självständigt ha utfört 
minst 200 operationer totalt och minst 100 operationer per år. 

Lokaler och utrustning
Leverantören ska förfoga över utrustning och särskild lokal för 
operationsverksamheten som uppfyller kraven för operationsrum enligt gällande 
standard. 

Rapportering och uppföljning
Leverantören ska rapportera till det nationella kataraktregistret. Vid registrering 
ska även synhälsoenkäten (NIKE) fyllas i.

7.6 Ersättningsvillkor

Allmänt
Regionen avsätter 76,2 miljoner kronor för ögonsjukvård inom vårdval 2019. 

Fördelning av ersättning

Ersättning (miljoner kronor) Totalbelopp
Procentuell 

fördelning
Rörlig patientrelaterad ersättning basuppdrag 35,6 48 %
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag katarakt 25,9 35 %
Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag 
ögonbottenfotografering

3,7 5 %

Särskild ersättning 6,4 9 %
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Resultatrelaterad ersättning 2,3 3 %
Summa 74,0 100 %

DRG-koder (diagnosrelaterade grupper)
Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer för registrering 
och gruppering av diagnos- och åtgärdskoder.

Ersättning utgår för leverantörens gruppering av DRG-koder enligt Regionens 
beslut ”Ersättningsberättigade DRG-koder för ögonsjukvård inom vårdval i 
Jönköpings län”.  
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Ersättning för basuppdrag ögonläkarmottagning 
Ersättning per besök och kontakt (inom ovanstående DRG)

Kontaktform

Pris per kontakt 
(exklusive 

patientavgift)
Kvalificerad telefon- och brevkontakt* 165 kr
Sjukvårdande behandling 390 kr 
Läkarbesök 1 020 kr 
Läkarbesök laserbehandling vid efterstarr (ögonåtgärder, 
terapeutiska, besök B80O)**

1 180 kr
(bilateralt) 1 550 kr

Läkarbesök laserbehandling vid glaukom, trycksänkning 
(primära operationer på iris, öppenvård B11O)***

1 180 kr
(bilateralt) 1 550 kr

Operation (extraokulära operationer exklusive ögonhåla, 
öppenvård B15O, andra operationer vid problem i 
ögonregionen B17O))

2 640 kr
(bilateralt) 5 090 kr

*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-
grupperas.
**Registrera diagnoskod H26.4 och KVÅ kod CJB10.
*** Registrera diagnoskod H40.1 och KVÅ kod CHD05 alt. KVÅ kod CHD00.

KVÅ-kod ZXA10 ska registreras för bilaterala operationer.

Ersättning för tilläggsuppdrag ögonbottenfotografering av diabetiker
Regionen ersätter undersökningar som genomförs enligt gällande riktlinjer.

Vårdgivare ska registrera: 
 diagnoskod E100–E149 
 samt KVÅ-kod XCK10 (Fotografering av ögonbotten)

Ersättning per undersökning

DRG Kodtext
Pris per kontakt 
(exklusive patientavgift)

B81O Ögonfotografering, besök 650 kr

Ersättning för tilläggsuppdrag kataraktoperationer 
Regionen ersätter:

 undersökning inför operation
 kataraktoperation inklusive intraokulär lins samt för operationen 

nödvändiga läkemedel och material
 kontakt efter operation (exklusive kontakter avseende komplikationer)

Leverantören ska registrera:

• vårdåtagande katarakt
• diagnoskod H25X–H26X (ej H264)
• samt någon av KVÅ-kod CJD00–CJD25, CJD99 eller CJE00–CJE99
• vid återbesök, diagnoskod Z090 och som bidiagnos den diagnos som 

registrerades vid kataraktoperationen 
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Ersättning per besök och kontakt (samma ersättningsnivå som inom basuppdraget)

Kontaktform

Pris per kontakt 
(exklusive 

patientavgift)
Kvalificerad telefon- och brevkontakt* 165 kr
Sjukvårdande behandling 390 kr 
Läkarbesök 1 020 kr 
*Ersätter besök. Kontakt och diagnos ska registreras i patientens journal. Kontakten ska DRG-
grupperas.

Ersättning per operation

DRG Kodtext
Pris per kontakt 
(exklusive patientavgift)

B12Q Ensidig linsoperation utom discission av sekundär 
katarakt, öppenvård

4 190 kr

B12P Bilateral linsoperation utom discission av sekundär 
katarakt, öppenvård

8 800 kr

Regionen betalar ingen extra ersättning i de fall komplikationer uppstår inom 28 
dagar från operationstillfället.

I de fall patienten önskar multifokala linser istället för standardlins ska 
leverantören debitera patienten merkostnaden.

Kvalitetsersättning
Regionen betalar ut kvalitetsersättning för tillgänglighet (faktisk väntetid till första 
besök och operation/åtgärd) systematiskt förbättringsarbete och övriga 
kvalitetsvariabler. 

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete betalas ut till leverantörer som 
kan visa att man har en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin 
verksamhet. Redovisning och uppföljningen sker inom ramen för regionens 
medicinska programgrupp för ögonsjukvård.

Kvalitetsvariabler och gränsvärden kan variera mellan olika år. Regionen betalar 
ut ersättning för registrering i det nationella kataraktregistret (tilläggsuppdrag). 
Eventuella ytterligare kvalitetsvariabler definieras under 2019. Aktuella variabler 
och gränsvärden för kvalitetsersättning publiceras på regionens webbplats.

Kvalitetsersättning betalas ut per månad utifrån leverantörens resultat och andel 
av den totala produktionen inom vårdvalsområdet.

Patientrelaterad ersättning
Leverantören får kompensation för frikort, avgiftsfria besök för 18–19-åringar och 
ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden.
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8. Informationshantering

8.1 Inledning
Leverantören ska följa tillämpliga delar av regionens policy och riktlinjer för IT. 
Varje vårdenhet ska ha en namngiven kontaktperson för IT och hälso- och 
sjukvårdens adressregister (HSA).

8.2 Informationssäkerhet
Leverantören ska i all IT-användning följa gällande lagstiftning och beakta 
patientens rätt till integritet.

Leverantören ska följa regionens policy och riktlinjer för informationssäkerhet.

Leverantören ska informera nya användare om användarmanualer och det 
personliga ansvaret att följa riktlinjerna.

All användning av IT-systemen loggas. Leverantören ska följa upp loggar enligt 
regionens riktlinjer.

8.3 Personuppgifter
Leverantören ska hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas 
inom leverantörens organisation.

8.4 Verksamhetsdata
Leverantören ska registrera vårdkontakter enligt regionens riktlinjer i de system 
som regionen anvisar. Leverantören ska vid angiven tidpunkt leverera elektroniskt 
läsbar data för uppföljning och fakturaunderlag enligt specifikationer. 
Leverantören ska följa Socialstyrelsens och regionens riktlinjer för registrering av 
diagnos- och åtgärdskoder.

Leverantören ska tillhandahålla relevant patientdata och material till forskning 
som bedrivs av regionanställd eller forskare som regionen samarbetar med.

I kommunikation med regionen eller andra vårdgivare ska leverantören använda 
definitioner och termer i IT-systemen som fastställs av regionen.

Leverantören ska i förekommande fall följa de särskilda regler som gäller för 
hantering av information vid verksamhetsövergång.

Leverantören ska upprätta, säkerställa och upprätthålla manuella reservrutiner för 
verksamheten som tillämpas vid ett eventuellt avbrott.
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Leverantören ska årligen fylla i och skicka in dokumentet ”Kvalitetsindikatorer 
för god och säker patientadministration och kliniskt verksamhetsstöd”. 

8.5 IT-system och infrastruktur
Leverantören ska enbart använda utrustning i IT-infrastrukturen som är godkänd 
av regionens IT-organisation. Datorer och skrivare tillhandahålls av regionen. 
Eventuellt kan medicinteknisk utrustning eller annan utrustning anslutas efter 
samråd och godkännande. Leverantören ska kontinuerligt kontrollera att skyddet 
mot skadlig kod, virus och spionprogram är aktuellt på verksamhetens utrustning.

Regionen levererar kommunikationslösning mot regionens nätverk inklusive 
nätverksutrustning. Leverantören ansvarar för det interna fastighetsnätet för data 
och telefoni, inklusive förbindelsen mellan avlämningspunkt och verksamhetens 
lokaler. Fastighetsnätet ska följa regionens standard för kabelsystem. 

Regionen tillhandahåller inte IT-system, datorer, skrivare eller liknande till 
leverantörens underleverantörer.

Leverantören ska använda sig av regionens behörighetskontrollsystem och utse 
lokal ansvarig kortadministratör för elektronisk tjänstelegitimation. Leverantören 
ansvarar för att användarna inte har tillgång till fler programvaror och system i 
regionens nätverk än nödvändigt.

Leverantören ska ansluta sig till regionens säkerhetslösningar för tillgång till IT-
tjänster.

Leverantören debiteras kostnader för IT-infrastruktur och utrustning.

Leverantören förbinder sig att använda IT-system enligt regionens riktlinjer. 
Regionen tillhandahåller system och utbildning av superanvändare i förhållande 
till verksamhetens storlek.

Regionen ansvarar för underhåll av berörda system och leverantören ansvarar för 
dess innehåll. För administrativa dokument ska PDF och Office-kompatibla 
filformat användas.

Leverantören ges åtkomst till regionens tjänst för befolkningsregister. 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för användning inklusive reglerna för 
personer som har sekretessmärkning i befolkningsregistret.

Leverantören har rätt att använda egna stödsystem under förutsättningar att det 
inte krävs någon installation/förändring av eller stör andra delar av IT-miljön. 
Regionen lämnar ingen support för dessa.

System och program som används för andra ändamål än regionens uppdrag till 
leverantören ska inte användas i den av regionen tillhandahållna IT-miljön.
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Vid införande av nya IT-tjänster eller vid större utbyggnader av regionens 
befintliga IT-tjänster som kan komma att ingå i utbudet till leverantören upprättas 
ett nytt avtal.

Regionen tillhandahåller inte infrastruktur, IT-system, datorer, skrivare eller 
liknande till leverantörens underleverantörer.

Regionen avser att under avtalsperioden se över hur IT-infrastruktur och 
stödsystem ska tillhandahållas till leverantörerna.

8.6 Support och IT-konsulttjänster
Leverantören har rätt att använda regionens supportorganisation i frågor om 
regionens IT-infrastruktur och fastställda IT-system. Servicenivåer för respektive 
IT-tjänst fastställs av systemägare, vilket innebär att olika system har olika 
inställelsetider gällande support.

Leverantören ska använda IT-beställningssystem och de blanketter som regionen 
tillhandahåller för beställningar. Leverantören ska göra felanmälningar på 
utrustning och program till regionens kundcenter på IT-centrum. Regionen har rätt 
att ha planerade avbrott för systemuppdateringar, nyinstallationer, service och 
underhåll.

Leverantören kan, efter överenskommelse, köpa IT-konsulttjänster från regionen 
inom systemområden som är relevanta för regionens uppdrag till leverantören.
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9. Rapportering och uppföljning

9.1 Avtalsuppföljning
Regionen har en kontinuerlig uppföljning av villkoren för godkännande av 
leverantör och andra avtalsvillkor. 

9.2 Uppdragsuppföljning
Alla verksamheter som finansieras av regionen ska kännetecknas av kund- och 
processorientering:

• verksamhetens processer ska ledas med utgångspunkt från vad som är bäst 
för patienten 

• rutiner för att tydliggöra ansvar för samarbete och samverkan i 
gränssnitten mellan olika ansvarsområden är viktigt, 

• kunskap om andras kompetens i vårdkedjan är en förutsättning

Regionens uppföljningsmodell speglar den kvalitet i vården som regionen vill 
förmedla till invånarna utifrån hälso- och sjukvårdslagen. God vård innebär att 
hälso- och sjukvården ska: 

• vara säker 
• vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 
• vara patientfokuserad 
• vara effektiv 
• vara jämlik 
• ges i rimlig tid 

Uppföljningen ska bidra till en positiv utveckling av befolkningens hälsa och 
leverantörernas verksamhet. 

Regionen har en kontinuerlig uppföljning av verksamhetsdata från vårdens IT-
stöd. Nyckeltal och kvalitetsindikatorer kan revideras årligen i samband med 
regionfullmäktiges beslut om budget.

Leverantörernas resultat kan komma att redovisas publikt för att ge invånarna 
insyn i verksamheten.

Patientenkäter
Leverantören ska samverka med regionen om patientenkäter och i förekommande 
fall delta i den nationella patientenkäten. Regionen har rätt att ta del av allt 
grundmaterial från gemensamma patientenkäter.

Rapportering
Leverantören ska rapportera förändringar i sin verksamhet enligt avtalet och 
avsnitt 3 ”Villkor för godkännande”.
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Leverantören ska rapportera till för specialiteten relevanta kvalitetsregister och 
nationella register som exempelvis väntetider i vården. Leverantören ska på 
begäran rapportera uppgifter avseende måluppfyllelse för uppdraget som inte 
fångas av vårdens IT-stöd.

Regionen har rätt att följa upp volymer och kostnader för leverantörens 
läkemedelsförskrivning och användning av medicinsk service.

9.3 Dialog 
Uppföljningen sker i dialog med leverantören utifrån inhämtade uppgifter.

Regionen kallar leverantören en gång om året för genomgång av verksamheten. 
Inför genomgången ska leverantören gjort en egen analys av sin verksamhet 
inklusive medicinska resultat.

Förutom den årliga genomgången kan regionen kalla till uppföljningsdialoger 
inom specifika områden, exempelvis läkemedelsförskrivning.

9.4 Fördjupad uppföljning
Regionen har rätt att genomföra fördjupad uppföljning hos enskilda leverantörer 
eller inom specifika områden. Fördjupad uppföljning sker bland annat genom 
verksamhetsrevision, kostnadsjämförelser och produktivitetsanalyser.

9.5 Revision
Regionen har rätt att självt eller genom ombud revidera leverantörens verksamhet, 
exempelvis av medicinsk kvalitet, ekonomiska och juridiska förhållanden. 
Möjligheten till revision omfattar även underleverantörer som leverantören anlitar 
för genomförande av uppdraget. Leverantören ska utan kostnad för regionen 
biträda vid revision bland annat genom att – men inte begränsat till – ställa 
nödvändig dokumentation till förfogande.

9.6 Redovisning
Verksamhetsdata och resultat är tillgängliga för leverantören via regionens IT-stöd 
för analys- och rapportuttag.

Urval av verksamhetsdata och resultat redovisas i regionens månadsuppföljning, 
delårsrapporter och årsredovisning samt offentliggörs för att länets invånare ska 
kunna jämföra olika leverantörer.
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10. Ersättningsvillkor

10.1 Budgetram
Regionfullmäktige fördelar årligen resurser på delområdesnivå utifrån 
behovsbeskrivningar, nationella jämförelser, demografi och socioekonomiska 
faktorer, medicinsk utveckling och kunskapsstyrning, löne- och prisutveckling 
samt rationaliseringsbehov.

För löne- och prisutveckling kompenseras leverantörerna i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting. 
Ersättning för läkemedel justeras separat efter faktisk och förväntad 
kostnadsutveckling. 

Förändringar i kostnadsansvar mellan regionens olika verksamheter påverkar 
budgetramen enligt principen att ett utökat kostnadsansvar motsvaras av en utökad 
ersättning och vice versa. Ändrade kostnader som faller inom ramen för 
befolkningens förändrade konsumtion, eller härrör från ändrade arbetssätt hos 
leverantörerna, medför inte någon förändring i ersättningsramen.

Regionens inriktningsmål är att ligga i nedre kvartilen jämfört med övriga 
län/regioner avseende strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad per invånare.

10.2 Ersättningsmodell
Regionens ersättningsmodell för hälso- och sjukvård utgår från att pengarna följer 
patienten. Modellen ska stimulera samverkan och vara transparent så att det är 
tydligt på vilka grunder ersättning ges. Ersättningsnivåerna revideras årligen.

Ersättningsmodellen förutsätter att regionen och leverantörerna tar ett gemensamt 
ansvar för att upprätthålla modellens intentioner och normer. Parterna ska 
samverka kring modellens tillämpning och utveckling.

Ersättningsnivåerna enligt prislista baseras på regionens självkostnad och står i 
proportion till leverantörens uppdrag och kostnadsansvar. Leverantörens 
ersättningar ska därmed täcka uppdragets samtliga kostnader om inget annat 
anges. Leverantören har kostnadsansvar för merkostnader vid eventuella 
komplikationer.

Modellens delar:

 Patientrelaterad ersättning
o Besök och åtgärder
o Diagnosrelaterade grupper (DRG)

 Kvalitetsersättning
o Tillgänglighet
o Systematiskt förbättringsarbete
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o Kvalitetsindikatorer 
 Särskild ersättning

o Jour
o Tolk
o Utbildning

Kostnadskontroll
Regionen fastställer varje år ett kostnadstak för varje vårdvalsområde. 
Kostnadstaket är den gemensamma maximala ersättningsnivån för samtliga 
godkända och verksamma leverantörer inom det specifika vårdvalsområdet. 
Kostnadstaket avser patientrelaterad ersättning exklusive patientavgifter.

Kostnadstaket fördelas per månad under ett kalenderår utifrån tidigare års utfall. 
Det betyder att den totala ersättningsnivån kan variera från en månad till en annan. 
Om kostnadstaket (den maximala ersättningen) inte nås förs kvarstående belopp 
över till nästkommande månad. Om kostnadstaket i stället överskrids reduceras 
priserna innevarande månad för samtliga leverantörer.

Beroende på fördelning av basuppdrag och tilläggsuppdrag mellan leverantörerna 
kan det förekomma flera kostnadstak inom samma vårdvalsområde.

10.3 Patientrelaterad ersättning 
Den patientrelaterade ersättningen utgör merparten av ersättningen till 
leverantören. Regionen beräknar ersättningens storlek utifrån identifierade 
kostnader för effektiv vård och patienternas behov.

Regionens ambition är att på sikt öka andelen av ersättningen som baseras på 
DRG-vikter (DRG = diagnosrelaterade grupper). Regionen planerar även att 
utveckla ersättningsmodellen för att främja satsningar på e-hälsa.

Läkemedel
Om inget annat anges har leverantören kostnadsansvar för samtliga 
rekvisitionsläkemedel som administreras till patienter inom vårduppdraget.

Om behandlande läkare bedömer att patienten själv kan administrera sina 
läkemedel, utan övervakning eller hjälp av sjukvårdspersonal, får läkemedlet 
förskrivas på recept. Leverantören har inte kostnadsansvar för receptläkemedel. 
Leverantören ska följa regionens riktlinjer för förskrivning.

Kompensation för utebliven patientavgift
Leverantören är skyldig att ta ut de patientavgifter som fastställts av regionen. 
Patientavgifterna tillfaller leverantören.

När patienten har uppnått högkostnadsskyddet ersätter regionen leverantören för 
uteblivna patientavgifter vid avgiftsbelagda besök. 



Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län 2018-10-12

48

Leverantören får inte ersättning för avgiftsfria besök för patienter 20 år och äldre 
eller om patienten låter bli att betala patientavgiften.

Leverantören får inte heller ersättning för återbetald patientavgift, till exempel den 
som en patient som vid planerat besök får vänta mer än 30 minuter har rätt till.

Tolk
Leverantören får ersättning för månadsvis redovisade tolkarvoden.

Vård av patienter från andra landsting
Regionen ersätter leverantören för vård av patienter som omfattas av ett annat 
landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Leverantören ska följa hemlandstingets 
remissregler.

Vård av utländska medborgare och utlandssvenskar
Leverantören får ersättning för vård av personer bosatta i EU- eller EES-land. 
Privata leverantörer skickar in utbetalningsunderlag till regionen. Kopia på giltigt 
EU-kort eller giltigt provisoriskt intyg ska bifogas. Saknas detta betalas inte någon 
ersättning ut.

För vård av utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i länder utanför 
EU och EES gäller särskilda regler. I flera fall betalar patienten själv sin vård.

Vård av asylsökande, kvotflyktingar m.m.
Leverantören får ersättning för vård av asylsökande.

Uppgift om LMA-kortets ID-nummer ska framgå i Cosmic. Saknas detta betalas 
ingen ersättning ut. 

10.4 Kvalitetsersättning 
Kvalitetsersättningen utgör 3 procent av den totala ramen. Leverantören kan få 
ersättning för:

 tillgänglighet – en procent
 systematiskt förbättringsarbete – en procent
 övriga kvalitetsvariabler – en procent

10.5 Särskild ersättning 

Ersättning för jour och beredskap
I de fall uppdraget omfattar jour och beredskap ingår ersättningen för det arbetet i 
den patientrelaterade ersättningen. Leverantören får därför ingen särskild 
ersättning för jour och beredskap.

Momskompensation
Enligt nuvarande momslagstiftning har landstingskommunala leverantörer 
avdragsrätt för ingående moms. Motsvarande gäller inte privata leverantörer. För 
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att privata och landstingskommunala leverantörer ska kunna konkurrera på lika 
villkor kompenseras privata leverantörer för sina merkostnader för moms genom 
att ersättningen räknas upp med 5 procent på nettoutbetalningen.

Riktade statsbidrag
Regeringen använder riktade statsbidrag för att stimulera utveckling inom olika 
områden i landstingens och kommunernas verksamhet. Bidragen är villkorade och 
beslutas för ett eller två år i taget. Leverantören förväntas delta i de 
förbättringsområden som staten och landstingen kommer överens om.

Ersättning för vård utförd av underleverantör
I de fall leverantören har tecknat avtal om att köpa vård från en underleverantör, 
ska leverantören betala ersättning till underleverantören. Avtalsparterna 
administrerar och ansvarar själva för sina ekonomiska mellanhavanden.

10.6 Underlag för utbetalning
Regionen hämtar de flesta uppgifter som ligger till grund för utbetalning av 
ersättning från vårdens IT-stöd. Reglering för utbetalning baseras på samtliga 
vårddata som registrerats vid avstämningstidpunkten. Ersättningsberäkningen är 
beroende av inrapportering av korrekt indata från leverantörerna inom Vårdval 
Ögon. Vårdgivarna är ansvariga för att leverera efterfrågade indata av god 
kvalitet. Systemet för inrapportering bygger i stor utsträckning på förtroende för 
leverantörens integritet och noggrannhet och leverantören ska lojalt fullgöra sina 
skyldigheter i detta avseende. Det är av yttersta vikt för förtroendet mellan 
parterna, liksom för kontraktets fortlevnad, att Regionen får korrekt indata från 
leverantören.

I de fall leverantören ska lämna in underlag för ersättning till regionen måste det 
ske senast den femte i varje månad för att komma med i nästa utbetalning.

Utbetalning av ersättning sker den 19:e varje månad. Om den 19:e infaller på en 
helgdag sker utbetalning på efterföljande vardag.

Ersättning som uteblir på grund av felaktig registrering kompenseras inte i 
efterhand. Regionen korrigerar inte heller tillägg och avdrag för besök på annan 
vårdenhet som skett på grund av utebliven eller felaktig inrapportering av 
underleverantörsavtal.
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Priser fr.o.m. 2018-12-09 (kr)

Zoner Höjning, kr Höjning, %

Biljettyp 1 2 Län 1 2 Län 1 2 Län

Enkelbiljett

Enkel, vuxen 30 67 134 0,00 2,00 4,00 0,0% 3,1% 3,1%

Enkel, barn/ungdom 18 40 80 0,00 1,00 2,00 0,0% 2,6% 2,6%

Enkel, duo/fam 54 121 241 0,00 4,00 7,00 0,0% 3,4% 3,0%

Reskassa, högtrafik 20% rabatt

Reskassa, vuxen 24,00 53,60 107,20 0,00 1,60 3,20 0,0% 3,1% 3,1%

Reskassa, barn/ungdom 14,40 32,00 64,00 0,00 0,80 1,60 0,0% 2,6% 2,6%

Reskassa, duo/fam 43,20 96,80 192,80 0,00 3,20 5,60 0,0% 3,4% 3,0%

Reskassa, lågtrafik 40% rabatt*

Reskassa, vuxen 18,00 40,20 80,40 0,00 1,20 2,40 0,0% 3,1% 3,1%

Reskassa, barn/ungdom 10,80 24,00 48,00 0,00 0,60 1,20 0,0% 2,6% 2,6%

Reskassa, duo/fam 32,40 72,60 144,60 0,00 2,40 4,20 0,0% 3,4% 3,0%

Period 30 D

Mina sidor och återförsäljare 715 840 1200 35 40 60 5,1% 5,0% 5,3%

Ombord på buss/tåg 745 870 1230 35 40 60 4,9% 4,8% 5,1%

Period 20 D

Mina sidor och återförsäljare 725 860 1280 35 40 60 5,1% 4,9% 4,9%

Ombord på buss/tåg 755 890 1310 35 40 60 4,9% 4,7% 4,8%

Period Student 30 D (25% rabatt)

Mina sidor och återförsäljare 535 630 900 25 30 45 5,0% 5,0% 5,3%

Ombord på buss/tåg 565 660 930 25 30 45 4,7% 4,8% 5,1%

Period Ungdom 30D Län 200 200 200 10 10 10 5,3% 5,3% 5,3%

Ombord på buss/tåg 230 230 230 10 10 10 4,5% 4,5% 4,5%

Period 365 6 795 7 980 11 400 335 380 570 5,2% 5,0% 5,3%

Period Länsgräns 30 D (30 % rabatt i Jönköpings län, tillkommer angränsande läns pris)

Mina sidor och återförsäljare 500 590 840 25 30 40 5,2% 5,4% 5,0%

Ombord på buss/tåg 530 620 870 25 30 40 4,9% 5,1% 4,8%

Period Student Länsgräns 30 D (25% rabatt på ovanstående)

Mina sidor och återförsäljare 375 445 630 20 25 30 5,5% 5,8% 5,0%

Ombord på buss/tåg 405 475 660 20 55 60 5,1% 13,0% 10,0%

Period 365 Länsgräns (30%)

Mina sidor och återförsäljare 4 755 5 585 7 980 235 265 400 5,2% 5,0% 5,3%

Period Jkpg län +Väst följer Västtrafiks prissättning för deras motsvarande produkt

Period Barnvagn (årskort) 630 30 0 0 5,0%

Ombord på buss/tåg 660

Resenärskategorier för enkelbiljett

Vuxen 20år- 

Barn/ungdom 7-19år 

Barn under 7år åker gratis tillsammans med betalande resenär

Duo/familj - giltig för max fem personer varav högst två vuxna 

*Lågtrafikpris gäller under följande tider: helgfri måndag-torsdag kl. 09-14 och kl. 18-23,

 helgfri fredag kl. 09-14 samt lördag- söndag och helgdag kl. 04-18.

Ombordavgift 30
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Förvaltningsnamn
Avsändare     

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor

1. Inledning
Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I 
lagen ges hänvisningar till lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de 
behandlingar som berättigar till ersättning för resekostnader. Vidare anges att frågor om 
resekostnadsersättning skall prövas av sjukvårdshuvudmannen och att denna prövning 
skall ske enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer. 
Sjukvårdshuvudmannen har med andra ord stora friheter att själv utforma innehållet och 
omfattningen av sjukreseverksamheten.

1.1 Vem omfattas av regelverket för sjukresor?
Alla personer som omfattas av AFL (Lagen om allmän försäkring) har rätt till 
sjukreseersättning enligt detta regelverk. Försäkrade enligt AFL är alla svenska och 
utländska medborgare som är bosatta i Sverige. EU/EES medborgare, samt medborgare i 
Schweiz, som inte är bosatta i Sverige, har rätt till akutsjukvård och sjukresa när de 
tillfälligt vistas här. Detta enligt samma regler som gäller för svenska medborgare. Även 
asylsökande omfattas av detta regelverk.

1.2 Utbetalning av sjukreseersättning
Begäran om sjukreseersättning ska lämnas till Sjukreseenheten inom 2 år efter resedatum. 
Lämnas begäran senare får patienten ingen ersättning. Utbetalningar under 50 kr betalas 
inte ut. Patient kan däremot spara flera kvitton och få ersättning för dem.

1.3 Preskriptionstid
Om patient eller dödsbo inte hämtat ut pengar som Sjukreseenheten utanordnat är 
preskriptionstiden 10 år.
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1.4 Omprövning av beslut
Beslut som grundar sig på det av Regionstyrelsen antagna regelverket kan inte omprövas 
på tjänstemannanivå.

2. Färdsätt
Generellt är det alltid billigare färdsätt som gäller. Det är alltid hälsotillståndet som avgör 
vilket färdsätt som patienten kan få ersättning för.

Hälsotillståndet avgör hur länge en patient kan vänta när tiden i vården inte passar med 
tåg- eller busstider. Bedömning om patient får åka med serviceresefordon istället för med 
tåg/buss med anledning av hälsotillståndet kan endast göras av legitimerad behandlande 
vårdpersonal.

2.1 Privat bil
Milersättning inom länet lämnas endast för resor till vissa återkommande kvalificerade 
behandlingar vid länets sjukhus se punkt 3.

Ersättning ges för närmaste (inte snabbaste) resväg och beräknas från patientens 
folkbokföringsadress till närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård.

Om en patient som fått specialist- eller vårdgarantiremiss är berättigad att få åka sjukresa 
istället blir skjutsad till vården av en person som därefter reser tillbaka, utan att patienten 
följer med, dras ingen egenavgift för returresan. Detta gäller endast för resor utanför länet 
med egen bil.

2.2 Buss eller tåg
I första hand ska patienten åka buss eller tåg. Patienten bör försöka få tid på vårdcentral 
eller sjukhus som passar med buss- eller tågtiderna. Busshållplats finns oftast vid 
vårdinrättningarna.

Innan patienten får åka sjukresa på grund av att buss- eller tågtider inte passar måste 
patienten ha försökt ändra tiden för besöket.

Ersättning för buss- och tågresor inom länet lämnas endast för vissa resor till 
återkommande kvalificerad vård vid länets sjukhus se punkt 3.



    3(13)

2018-11-01     

    3(13)

2.3 Sjukresa med serviceresefordon
Den som på grund av sitt hälsotillstånd inte själv kan köra, åka kollektivt eller på annat 
sätt ta sig till vården har rätt till sjukresa med serviceresefordon. Resan beställs via 
Beställningscentralen för Serviceresor.

Barn under 16 år som inte har färdtjänst kan i undantagsfall beviljas sjukresa med 
Serviceresefordon vid enstaka tillfällen, men då krävs ett godkännande från 
Beställningscentralen för Serviceresor. Vid återkommande resor krävs läkarintyg.

Patienten kan åka sjukresa med serviceresefordon från olycksplats eller sin 
folkbokföringsadress till valfri vårdcentral inom länet som ingår i Vårdval och i övrigt till 
närmaste vårdgivare som kan ge relevant vård. För vårdval som inom ögon likställs som 
valfri vårdcentral. Saknas allmänna kommunikationer helt kan patienten få resa med 
sjukresa med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation.

Sjukresan måste alltid beställas via Beställningscentralen för Serviceresor senast kl. 16.00 
en vardag i förväg. Sjukresorna ska i möjligaste mån samordnas. Behandlande vårdgivare 
kan bevilja ensamåkning om synnerliga skäl finns, t ex att patienten är mycket 
infektionskänslig, om patienten pga. sin sjukdom är utåtagerande och aggressiv eller om 
patienten själv har en smittsam sjukdom.

Vid akuta besök i vården kan beställning ske dygnet runt. Vården använder Cosmickvittot 
eller sjuktransportkvittot som både styrker besöket i vården samt behovet av färdsätt. 
Egenavgift som för sjukresa erläggs.

I de fall som vårdgivaren inte intygar att hälsotillståndet kräver serviceresa kan 
Sjukreseenheten i efterhand fakturera patienten.

Den som inte utnyttjar en beställd resa kan faktureras för den kostnad som uppstår om 
avbeställning av resan inte görs senast 30 minuter före planerad hämtning.

Resor till/från vården sker i samband med vårdbesöket, d v s det är inte tillåtet att bryta 
vårdkedjan med privata ärenden före eller efter vårdbesöket.

Finns färdtjänsttillstånd berättigar detta till att åka sjukresa enligt villkoren i giltigt 
färdtjänsttillstånd.

2.4 Flyg
För att flygresa ska beviljas krävs intyg från remitterande läkare/vårdgivare att 
hälsotillståndet kräver detta färdsätt.
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2.5 Övrigt vid sjukresa
Resa medges till valfri vårdcentral inom länet som ingår i vårdval och i övrigt till 
närmaste vårdgivare inom länet som kan ge vård. Den som själv väljer att söka vård på 
annan ort får stå för merkostnaderna som den längre resan innebär. Detta gäller såväl 
inom som utanför länet. Det gäller även när personen på eget initiativ begärt att få bli 
remitterad till annan vårdgivare (valfrihetsremiss).

I vissa fall kan ersättning ges för resa till annan plats än bostaden

Vid alla resor med serviceresefordon utanför länet krävs en specialistvårdsremiss. 
Vårdgivaren ska även ha gjort en bedömning av patientens behov av sjukresa med 
serviceresefordon. Detta gäller bara när patientens hälsotillstånd är sådant att privat bil 
och allmänna kommunikationer inte kan användas.

3. Sjukresor inom länet
Ersättningen för buss, tåg och privat bil inom länet ersätts inte, med undantag av 
sjukresor till vissa återkommande kvalificerade behandlingar vid länets sjukhus.

Med återkommande menas:

1 gång i veckan under minst 10 veckor i följd

2 gånger i veckan under minst 5 veckor i följd

3 gånger i veckan under minst 4 veckor i följd

4-5 gånger i veckan under minst 2 veckor i följd

Det är alltid den planerade behandlingen (vårdformen) som avgör. Det innebär att om en 
patient som får strålbehandling 1 gång i veckan under en 10-veckorsperiod blir förkyld 
och uteblir en av gångerna, ändå kan få ersättning. Det innebär också att en dialyspatient 
som bryter armen har rätt till ersättning för resorna till dialysen men inte till ortopeden.

Cosmickvittot gäller för sjukresor och för resa med serviceresefordon. För de 
ersättningsberättigade bil, buss- och tågresorna finns en särskild blankett.

Respektive avdelning/mottagning skriver under och skickar in denna blankett till 
Sjukreseenheten för utbetalning. Underskriften innebär att avdelningen/mottagningen 
intygar att behandlingen är en av de godkända behandlingarna samt att patienten deltagit 
angivna datum.
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Följande behandlingar ger rätt till ersättning under förutsättning att tidsramarna ovan 
uppfylls:

•Dialysbehandling

•Strålbehandling

•Cytostatikabehandling

•Lung- och allergimottagningen

•Dagsjukvård Anorexienheten (inkl. uppföljningsbesök)

•Dagsjukvård Ätstörningsenheten på Psykiatriska kliniken, Värnamo

•Dagsjukvård på Reumatologmottagningen på Ortoped och Reumatologkliniken, Ryhov

•Dagsjukvård Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov

•Övriga besök hos läkare som uppfyller tidsramarna nedan, till exempel ECT-behandling

För besök till Hematologen Cytostatika kan man få ersättning för resa med bil, buss eller 
tåg vid minst 10 behandlingar inom en period av 6 månader.

För barn och unga under 18 år gäller att man kan få ersättning för bil, buss eller tåg om 
barnet behandlats på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller 
Habiliteringscentrum.

Barnet måste behandlas fem gånger eller mer under en period på 10 veckor på Barn- och 
ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov eller Habiliteringscentrum. Detta 
gäller dock inte regelbundna habiliteringsresor.

4 Sjukresor utomläns, specialistvårdsremiss
För att få sjukreseersättning vid utomlänsvård krävs alltid specialistvårdsremiss eller 
vårdgarantiremiss utfärdad av behörig läkare inom Region Jönköpings län såvida 
vårdbehovet inte uppstått akut vid vistelse i annat län eller region. För resa med 
serviceresefordon utanför länet ska remitterande läkare göra en bedömning av patientens 
hälsotillstånd och upprätta en specialistvårdsremiss
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5 Utomlänspatienters hemresor och våra länsbors hemresor från 
annat län
Olika regler för sjuk- och behandlingsresor gäller när man får vård i annat landsting. 
Vårdlandstinget ska informera patienten om att denna kan få stå för resekostnaden själv 
beroende på vilka regler som gäller.

Kontakta alltid hemlandstinget före hemresan. Dessa resor beställs via 
Beställningscentralen för Serviceresor i patientens hemlandsting. Med hemlandsting 
avses det landsting eller den region där patienten är folkbokförd.

Regionen ersätter kostnad för resa till närmaste vårdinrättning efter akut insjuknande eller 
olycka vid vistelse i annat län.

Hemresa efter sådant akut insjuknande eller olycka ansvarar patienten själv för. Fakturor 
på sådana resor från andra landsting betalas inte av Region Jönköpings län.

6 Regler för personer från EU/EES-länder och övriga länder

6.1 EU/EES-medborgare och nordiska medborgare. 
Utländska medborgare som under tillfällig vistelse inom landstingsområdet, drabbas av 
akut sjukdom eller olycksfall har rätt till akut sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen 
(HSL). Patienter som omfattas av EU/EES-avtalet ska visa EU-kort och intyg som styrker 
identiteten för att få sjukvårdsförmåner till samma kostnad som svenska medborgare. För 
patienter från nordiska länder räcker det med pass eller annan ID-handling som styrker 
identitet och nationalitet.

Sjukvårdsförmånerna för EU/EES-medborgare och nordiska medborgare omfattar även 
akut sjukresa från vistelseort alternativt olycksplats till närmsta vårdgivare.

Sjukresan ska ske med det färdsätt som patientens tillstånd kräver. Patienten betalar 
samma egenavgift som länsinvånare för sin sjukresa

Patient från EU/EES-land har också rätt till returresa till vistelseort eller tillfällig bostad i 
Sverige efter avslutad vård. Samma regler som för svenska medborgare gäller.



    7(13)

2018-11-01     

    7(13)

6.2 Medborgare från övriga länder
Medborgare från övriga länder har inte rätt till sjukresor eller till ersättning för resor till 
och från sjukvården. Detta gäller även överflyttningsresor. För asylsökande se punkt 5.

7 Reseersättning och egenavgift
Generellt sett är det endast den del av resekostnaden som överstiger egenavgiften, som 
ersätts av regionen.

7.1 Privat bil
Privat bil ersätts med 18,50 kr/mil med avdrag för egenavgift 120 kr enkel resa.

Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård 
vid länets sjukhus. Se punkt 3. 

Parkeringsavgifter ersätts endast när det är en anslutningsresa till tåg eller buss.

Övriga parkeringsavgifter, biltullar, broavgifter samt trängselskatt ersätts inte.

Vid resan med privat bil är det samma ersättning per kilometer oavsett hur många som 
åker med i fordonet.

7.2 Buss, tåg, flyg och färja
Biljettkostnader för 2:a klass ersätts med avdrag för egenavgift 22 kr enkel resa, undantag 
flyg där egenavgiften är 120kr. I annat fall Länstrafikens lägsta zonpriser. Vid beställning 
av resa via Internet ersätts även bokningsavgift. 

Vid behandlingsserier förutsätts t ex zonkort eller länskort. 

Ersättning inom länet lämnas endast för resor till viss återkommande kvalificerad vård 
vid länets sjukhus. Se punkt 3.

7.3 Serviceresor
Egenavgift för sjukresa med som beställs hos beställningscentralen för Serviceresor är 
120 kr enkel resa.
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Patienten ska betala en egenavgift enkel resa, t ex en patient som åkt sjukresa till 
vårdcentralen och därefter remitterats vidare betalar ingen ny egenavgift. Detsamma 
gäller för de som betalat egenavgift för anslutningsresa till annat fordon.

Serviceresor ser om patienten åkt sjukresa till vårdcentralen och tar då bort egenavgiften 
för fortsättningsresan. Cosmickvittot eller sjuktransportkvittot används.

Intagna på kriminalvårdsanstalt betalar ingen egenavgift. Hemlandstinget debiteras.

Ålderspensionärer (över 65 år) som reser till geriatrisk dagsjukvård betalar ingen 
egenavgift. 

Patient som reser till/från vården på grund av allmänfarlig sjukdom enl. Smittskyddslagen 
(SML) betalar ingen egenavgift.

Donator och ledsagare betalar ingen egenavgift.

Den som har en förfallen skuld till Region Jönköpings län erhåller ingen ersättning. 
Istället sker kvittning mot skulden.

7.4 Asylsökande
Hälsotillståndet avgör färdsätt till vården för akut vård.

Enligt lag ska de asylsökandes egenavgift för sjukresor i vara högst 40 kronor. För att den 
lägre avgiften ska gälla måste patienten visa LMA-kortet för föraren i samband med 
betalning. Justering i efterhand tillåts inte. Fakturering kan inte ske. Egenavgift 40kr 
gäller även för dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) men inte blivit 
kommunplacerad. Dessa personer ska uppvisa LMA-kort eller PUT-bevis. Asylsökande 
har inte rätt till reseersättning för resor med egen bil, buss eller tåg.

7.5 Reseersättning ledsagare
Behovet av ledsagare ska alltid vara styrkt av vårdgivaren.

En förutsättning för att ledsagarens kostnader för allmänna kommunikationer ska ersättas 
är att patientens ålder eller tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren 
hjälper patienten med t ex betalning, bagage och liknande. Gäller endast för resor utanför 
länet.

För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I 
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under 
färden av fler, kan två ledsagare accepteras.
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Endast de faktiska kostnaderna för resan ersätts enligt detta regelverk. Förlorad 
arbetsförtjänst, utlägg för kost etc. ersätts inte.

En ledsagare kan följa med patienten i serviceresefordonet om patientens ålder eller 
tillstånd motiverar att någon följer med och att ledsagaren hjälper patienten med t ex 
betalning, bagage och liknande. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Behandlande 
legitimerad personal kan intyga att ytterligare en ledsagare behövs under färden 
(alternativt en ledsagare utöver vad färdtjänsttillståndet medger). Om fler ledsagare följer 
med faktureras patienten för kostnaden i efterhand.

Stannar patienten kvar för vård (utanför länet) får ledsagaren resa hem med billigaste 
färdsätt (tåg eller buss). Ingen egenavgift dras. Observera att den som följer med i 
ambulans inte får ersättning för hemresan. Resor för enbart följeslagare med 
Serviceresefordon medge inte. Om vården beställer resa för person som inte är patient 
faktureras avdelningen/mottagningen för resans totala kostnad.

All reseersättningen söks av patient och betalas till patient.

Boende på särskilt boende jämställs med eget boende. Om kommunens personal är med 
som ledsagare gäller samma regler som för medföljande anhöriga.

Eventuella merkostnader för personalens återresa med taxi ersätts inte enligt detta 
regelverk.

När personal följer med som vårdare under transport vid t ex överflyttning ska detta anges 
vid beställningen. Detta gäller även för återresa utan patient. Samåkning enligt gällande 
regler ska ske för återresa.

7.6 Forskning och donation
För patienter som kallas i forskningssyfte till annat landsting ges reseersättning endast om 
remitterande klinik i vårt landsting givit sitt godkännande till fortsatt 
forskning/uppföljning. Specialistvårdsremiss krävs. För patienter som är skrivna i 
Jönköpings län och som ingår i studie- och forskningsprojekt i vårt landsting, gäller 
följande:

Den som av hälsoskäl inte förmår att resa med allmänna kommunikationer eller privat bil 
kan beställa sin resa via Serviceresor. Ingen reseersättning för privat bil, buss eller tåg 
utgår inom länet.

Patientens hemlandsting står för donatorns resor. Sjukreseenheten betalar ut ersättning 
utan avdrag för egenavgift. 
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7.7 Barn o barnperspektivet 
Ersättning för resa till besök hos sjukt barn (ej fyllt 18 år) kan i vissa fall betalas. 
Bestämmelserna om färdsätt, belopp och egenavgift gäller även för dessa resor. 
Reseersättning ges när förälderns/föräldrarnas eller den anhöriges besök ingått som en 
aktiv del i behandlingen av barnet. Det kan gälla besök till Anorexienhetens dagsjukvård 
inom länet eller efter remitterad vård till sjukhus utanför länet.

Ersättning för resa och övernattning kan ges för en besöksresa i veckan (oavsett om det är 
en ren besöksresa eller om besöket kombineras med t ex läkar-kurator- psykologsamtal) 
hos barn som vårdas akut eller efter specialist- eller vårdgaranti på sjukhus utanför länet. 
Ett besök per vecka ersätts även om den andra föräldern eller annan anhörig vistas 
stadigvarande hos barnet på sjukhuset.

Barnets folkbokföringsadress avgör varifrån reseersättning utbetalas. I vissa enstaka fall 
kan ersättning beviljas för resa från annan ort i eller utanför vårt län.

Om ett barn, som t ex bor med sin mor i Jönköping, får behandling på 
Universitetssjukhuset i Linköping kan fadern, som är bosatt i Halmstad, få reseersättning 
från Halmstad till Linköping för deltagande vid exempelvis psykologsamtal. En 
individuell prövning görs alltid. Vikten av att båda föräldrarna deltar i behandlingen ska 
styrkas av vårdgivaren.

För barn under 18 år krävs inte vårdgivarens intyg om att en ledsagare behövs. I 
normalfallet godkänns endast en ledsagare. I de fall barnet behöver tillsyn/hjälp under 
färden av fler, kan 2 ledsagare accepteras.

7.8 Övernattning
Kostnader för övernattning på patienthotell eller på särskilt anvisat hotell kan ersättas om 
det blir billigare än att resa fram och tillbaka två eller flera dagar i rad.

Övernattning kan även ersättas om det blir orimligt att resa samma dag som besöket är 
planerat, t.ex. planerat läkarbesök före kl. 10:00 kan vara skäl till övernattning måste ske. 
(Billigaste boende ersätts dock max 1.500kr/natt t.ex. om resa måste påbörjas före kl. 
04:30.)

Om övernattning ordnas i privat boende kan ersättning ges enligt de bestämmelser som 
gäller för Sveriges Kommuner och Landsting.

7.9 Ej ersättningsberättigade resor
Följande är exempel på resor som inte omfattas av regelverket för sjuk- och 
behandlingsresor:
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•Taxiresor som beställs direkt via taxi.

•Resor till vårdgivare utan avtal med regionen eller anslutna till Försäkringskassan.

•Anhörigas besöksresor (vissa undantag för besök hos barn på sjukhus).

•Resor mellan privat adress och särskilt boende som jämställs med eget

boende

•Dagvård med social inriktning

•Förebyggande hälsovård (t.ex. MVC, BVC, familjecentral, BB-hemvård, vaccinationer, 
hälsokontroller efter generella kallelser till vissa målgrupper t.ex. mammografi, 
cellprovtagning, aortascreening etc.)

•Friskvård

•Bassängträning i kommunalt eller privat badhus som inte leds av sjukgymnast

•Företagshälsovård (läkare, sjukgymnast etc.)

•Apotek

•Optiker

•Frisör (undantag: Efter remiss från Onkologkliniken godkänns en resa till frisör inom 
länet för utprovning av peruk)

•Familjerådgivning

8. Regler för gästdialys
Patienten måste ha en remiss (valfrihetsremiss). Ersättning för resa som är längre än resan 
från hemorten till hemsjukhuset betalas under en sjudagarsperiod per år. Under denna 
vecka får egenavgiften tillgodoräknas i högkostnadsskyddet alternativt högkostnadsskydd 
utnyttjas. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under denna tid.

För övriga längre resor gäller de vanliga reglerna om valfrihet utanför länet. Det innebär 
att patienten får stå för merkostnaden för längre resor. Egenavgiften får inte 
tillgodoräknas i högkostnadsskyddet och betalningsförbindelse för taxi kan inte skrivas.

Kortare resor ersätts alltid men endast en sjudagarsperiod per år räknas in i 
högkostnadsbeloppet. Under denna vecka får egenavgiften tillgodoräknas i 
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högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten kan utfärda betalningsförbindelse för taxi under 
denna tid.

9. Permission och permissionsresor

9.1 Betalning vid permissioner 
För resdag betalar patienten patientavgift för sluten vård. För permissionsdag betalar 
patienten ingen patientavgift.

9.2 Resdag 
Som resdag räknas den dag patienten lämnar avdelningen för att gå på permission. Som 
resdag räknas också den dag patienten återkommer till avdelningen efter avslutad 
permission.

9.3 Permissionsdag
Som permissionsdag räknas den dag då patienten vistas utanför sjukhuset i minst 12 
timmar mellan kl. 00.00 och kl. 24.00. Detta gäller även de dagar när man reser till och 
från sjukhuset.

9.4 Omfattning av permissionen
Permissionen får omfatta högst tre dagar, detta exklusive resdagar. Undantag: Avsteg från 
denna regel får i undantagsfall göras för patienter som vårdas på psykiatriska kliniken och 
där permissionen ingår som ett led i behandlingen.

9.5 Permissionsresor
För att ersättning ska utgå måste permissionen vara på initiativ av behandlande 
vårdpersonal och ingå som ett led i behandlingen.

Huvudregeln är att reseersättning ges för resa till/från bostaden. I vissa fall kan ersättning 
ges för resa till annan plats än bostaden t ex till en anhörig. Merkostnader överstigande en 
mils längre resa får patienten stå för själv.

Om patientens hälsotillstånd är sådant att allmänna kommunikationsmedel inte kan 
användas och anhöriga inte kan skjutsa så kan serviceresefordon beställas via 
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Serviceresor. För barn upp till 16 år (som inte har färdtjänst) krävs särskilda skäl för att 
beviljas sjukresa, eftersom det i normalfallet är vårdnadshavares ansvar att skjutsa.

Andra resor i samband med permission är inte sjukresor och får inte beställas via 
Serviceresor.

Taxirekvisition används om patienten av hälsoskäl inte själv kan köra, inte klarar av att 
åka tåg eller buss och inte har någon närstående som kan skjutsa. Patienten betalar ingen 
egenavgift.

10. Högkostnadsskydd för sjukresor
För att få högkostnadsskydd för sjukresor ska man inom tolv månader ha betalat minst 
2160 kr i egenavgifter. Endast ersättningsberättigade resor ingår i högkostnadsskyddet 
och patienten är själv ansvarig för att spara kvitton och underlag.

Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd. Det åligger förälder 
att meddela sjukreseenheten vilka barn som ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Vid resa med egen bil registrerar Sjukreseenheten resekostnaderna manuellt efter att 
underlag lämnats in. Beräkning av högkostnadsskydd sker med automatik för resor som 
beställs och utförs med Länstrafikens Serviceresefordon. Detta innebär att när första 
sjukresan sker (alt nuvarande högkostnadsskydd går ut) påbörjas beräkning av 
egenavgiften och när belopp (f.n.) 2 160 kr uppnåtts inom en 12-månadsperiod sker ingen 
debitering av avgift inom 12-månadsperioden. Manuella justeringar av datum kan inte 
ske.

Högkostnadsskydd för sjukresor får endast utfärdas för personer som är folkbokförda i 
Jönköpings län. 
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Förvaltningsnamn
Avsändare     

Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för färdtjänst

Allmänt
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna
kommunikationerna. Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån
funktionshindrets art och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle.

Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till färdtjänst för invånare
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av färdtjänst har Region
Jönköpings län förutom Lag om färdtjänst (1997:736) samt domstolarnas
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett
regelverk för färdtjänst.

Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som
ansöker om färdtjänst skall kunna bedömas rättsäkert utifrån samma grund.
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen
men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i
färdtjänstlagen.

Tillstånd till färdtjänst
Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande
paragrafer:

6§ Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller,
om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).
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Lag (2010: 1068).

7§ Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av
det allmänna. Lag (2006:1114).

8§ Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna,
skall tillståndet gälla även ledsagaren.

9§ Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om

1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till
antalet endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns särskilda skäl, får
tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag (2006:1114).

Färdtjänstformer
För den som är folkbokförd i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om
färdtjänsttillstånd. Färdtjänst finns i följande former:

Färdtjänst
Med färdtjänst avses resor inom den egna kommunen. Resorna regleras i 
detta regelverk.

Länsfärdtjänst
Med länsfärdtjänst avses resor inom Jönköpings län och max 3 mils resväg 
in i angränsande län. Resorna regleras i detta regelverk.

Resa i annan kommun utanför länet
Med resa i annan kommun avses resa vid vistelse i annan kommun utanför 
länet.
Om inget annat anges gäller regelverk ”Färdtjänst” även för resa i annan 
kommun
utanför Jönköpings län.
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Övrigt
Under de närmaste åren kan en del försök med utvidgad och tidtabellagda
serviceresor och kombination av resor, till exempel anslutning till tåg för 
resor inom länet, komma att prövas. Vid sådana försök blir de regler som i 
förekommande fall beslutas i särskild ordning överordnade detta regelverk.

Regelverk

1. Ansvar för färdtjänst
Varje kommun, eller om kommunen överlåtit ansvaret till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten, ansvarar för att anordna färdtjänst av god kvalitet
enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736.

Med den ansvariga myndigheten avses i detta regelverk Region Jönköpings län
med dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik.

2. Rätt till färdtjänst
Den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel har rätt till färdtjänst.

3. Ansökan om tillstånd
Ansökan om färdtjänsttillstånd görs hos den ansvariga myndigheten. Färdtjänst
medges jämlikt 7 § i Lag om färdtjänst till personer med varaktigt funktionshinder
av minst tre månader.

4. Beslut
Den ansvariga myndigheten svarar för myndighetsutövningen för färdtjänst och
meddelar beslut.

5. Överklagande av beslut
Tillståndsgivarens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1068).
Överklagandet ska ske skriftligt och vara den ansvariga myndigheten tillhanda
inom tre veckor efter att sökanden fått del av beslutet.

6. Giltighetstid
Färdtjänsttillstånd är som regel tidsbegränsat i högst tre år. 

En person kan få tillstånd utan tidsbegränsning om funktionsnedsättningen bedöms vara 
livslång, trots eventuell framtida medicinsk utveckling. I bedömningen ska även tas 
hänsyn till förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken och framtida nya trafiklösningar 
med olika servicenivåer i samband med/eller under resan. 

7. Återkallande
Färdtjänsttillstånd kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre
finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade
överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.
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8. Färdtjänstens omfattning
Färdtjänsten omfattar arbets-, studie- och fritidsresor. Resa får ske inom
Jönköpings län och max 3 mils resväg in i angränsande län.  Vid resa utanför länsgränsen 
ska resan påbörjas eller avslutas i Jönköpings län. För resor inom annan kommun utanför 
länsgränsen, se punkt 9. Färdtjänst får inte användas till tjänsteresor.

9. Resa inom annan kommun
Tillstånd för färdtjänst kan ges vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför
Jönköpings län. Resan prövas resa för resa och kan förenas med speciella villkor.
Under en 14-dagarsperiod beviljas max 6 enkelresor och under en 12-månadersperiod 
beviljas max 60 enkelresor. 

10. Färdsätt
Fordonsvalet görs utifrån vad som framgår av tillståndet.
Länstrafiken avgör vilket fordon som lämpar sig bäst för den aktuella resan.

11. Beställning av resa
Beställning av färdtjänstresa ska ske i god tid via beställningscentralen för
Serviceresor. Resa inom den egna kommunen ska dock beställas senast en timme före
avresa. Länsfärdtjänstresa ska beställas senast fyra timmar före avresa, resa före kl.
10.00 måste beställas dagen innan senast kl. 19.00.
Fram- och återresa går att beställa vid samma tillfälle.
Avbeställning av resa ska ske senast 30 min innan resan skulle påbörjats.
Ändring av bokad resa resulterar i en ny beställning.
Begäran om avresetid eller ankomsttid ska anges vid beställning av resan.
Beställningscentralen anger lämplig avresetid utifrån begärd ankomsttid.

12. Justerad avresetid
För att kunna samordna resorna på bästa sätt kan resan senareläggas eller
tidigareläggas 30 minuter utifrån önskad avresetid. Saknas lediga fordonsresurser vid
beställningstillfället erbjuds alternativ restid.

13. Hämtning
Resenären ska vara klar för hämtning i god tid. Hämtning kan ske 5 minuter före eller
10 minuter efter avtalad hämtningstid. Detta betraktas inte som försening. Efter
denna tid bör resenären kontakta Serviceresor för besked. Resenären ska meddelas
när avtalad tid inte kan hållas.

14. Samåkning
Färdtjänstresor samordnas via Serviceresor. Begäran
om särskild chaufför, fordon eller transportör kan inte tillgodoses.

15. Resväg
Acceptabel omväg och restid motsvarar restiden för en genomsnittstid för olika
resealternativ på likvärdig sträcka inom linjetrafiken inklusive väntetid för byten inom
linjetrafiken. Uppehåll under resan medges inte.
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16. Antal resor
Den enskilde avgör som regel själv i vilken utsträckning färdtjänst behöver användas. 
Tillståndsgivaren äger rätt att föreskriva hur många resor tillståndet omfattar (9 §).

17. Tider
Färdtjänstresa får företas följande tider:
Måndag - torsdag kl. 06.00-24.00.
Fredag kl. 06.00-02.00.
Lördag kl. 07.00-02.00.
Söndag och helgdag kl. 07.00-24.00. 
Resan ska vara avslutad före kl. 24.00 alternativt kl. 02.00.
Härutöver kan Länstrafiken efter samråd med brukarorganisationerna besluta om
resor till kl. 02.00 vid några av årets helgdagar.

18. Avgifter och faktura
För färdtjänstresa uttas en egenavgift motsvarande kontantpriset i Länstrafikens
gällande prislista (lägst en zon).
Vid resa utanför länsgränsen tillkommer, utöver aktuellt zonpris, en extraavgift
motsvarande priset 2 gånger för första zon.

Färdtjänstberättigade barn (0-6år) och ungdomar betalar enligt Länstrafikens
prislista för skolungdom. 

Vid erläggande av egenavgift eftersträvas så jämna pengar som möjligt och förare
växlar max 200-kronorssedel.

Om resa beställts och inte ska genomföras ska avbokning ske senast 30 minuter
innan resan skulle påbörjas, om avbokning inte sker kan avgift faktureras med
100kr/beställd resa.

Samtliga egenavgifter (inkl. pris för arbetsresor) kan faktureras kund. Kund anmäler detta 
vid ett tillfälle t.ex. i samband med beställning av resa alt vid erhållande av tillstånd och 
gäller tills vidare. Kund erhåller faktura på samtliga utförda resor i efterskott avseende 
färdtjänst, arbetsresor, sjukresor. Sker inte betalning enligt faktura kan kund stängas av 
från tjänsten faktura och betalning sker då med kontant betalning/kortbetalning innan 
resan påbörjas. 

Egenavgift för resa inom kommun utanför länet (enligt punkt 9) är 10 kr per km, dock 
minst 50 kr per enkelresa. Priset inkluderar även en (1st) medresenär/ledsagare.  

19. Assistans
Den som är i behov av assistans till och från bostaden kan erbjudas detta. Assistans 
innebär att chauffören hämtar och lämnar den färdtjänstberättigade i bostaden eller i 
annan lokal.



    6(12)

2018-11-01     

    6(12)

20. Ledsagare
Den som är i behov av hjälp under resan kan beviljas ledsagare. Behovet av ledsagare ska 
vara knutet till resan och inte vistelsen på resmålet. Med ledsagare avses en person som 
följer med den färdtjänstberättigade för att denna ska kunna genomföra en resa. 
Ledsagaren ska kunna bistå med all den service som behövs och även vara behjälplig 
mellan bostad och påstigningsplats. Ledsagare får inte själv vara innehavare av 
färdtjänsttillstånd eller ha behov av förarens assistans eller medtaga hjälpmedel.
Behovet av ledsagare ska framgå av tillståndet. Ledsagare betalar ingen avgift.

21. Medresenär
Den färdtjänstberättigade har rätt att ha med en (1) medresenär som inte är ledsagare. 
Egna barn under 12 år har också rätt att följa med på resan och räknas då som medresenär 
utöver ovan angivna medresenär. Önskemålet om medresenär ska meddelas vid 
beställning av resan. Medresenärer betalar samma zonavgift som den 
färdtjänstberättigade. Ungdom som är medresenär betalar ungdomspris och barn 0- 6 år 
betalar ingen avgift vid resa tillsammans med vuxen.

22. Arbetsresor
Den färdtjänstberättigade kan använda färdtjänst för resa mellan bostaden och 
arbetsplatsen. Här inräknas även resa till och från skola för den som vuxenstuderar. För 
den som regelbundet måste resa före kl. 06.00 eller efter kl. 24.00 beviljas undantag från 
ovanstående restider. Arbetsresor kan betalas med en fast månadskostnad som följer 
priset på Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för vuxen, och antal zoner. 
Vid arbetsresa över länsgräns gäller Länstrafikens periodkort, 30-dagarskort för vuxen, 
med länsgiltighet. Villkoret för en månadskostnad är att den betalas via faktura i 
efterskott. Vid utebliven betalning av fakturan förfaller möjligheten till en månadskostnad 
och resorna betalas vid varje enskild resa enligt avgiften för övriga färdtjänstresor 
enligt punkt 18.  
För den som åker arbetsresa finns möjlighet att inkludera lämning/hämtning på 
förskola/fritids för egna barn (max 12 år) i anslutning till resa till/från arbetet.

23. Skolskjuts
Färdtjänst kan inte utnyttjas av elever till och från grundskola eller särskola
inklusive gymnasiesärskola eller för resor under skoltid.

24. Hjälpmedel
Det ska framgå av färdtjänsttillståndet vilka förflyttningshjälpmedel som får medtas 
under resan. Vid beställning av resa ska den resande anmäla vilka hjälpmedel som ska 
medtas under resan. Ledsagare och medresenär kan inte medtaga egna hjälpmedel eller 
egen rullstol på resan, krycka/käpp är undantaget.
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm och 
B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i varje 
enskilt fall.

25. Trappklättrare/förflyttning i trappor
För färdtjänstberättigad som inte själv kan förflytta sig i en trappa till/från den egna 
bostaden kan förflyttning beviljas med trappklättrare.
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Förflyttning med trappklättrare kan beviljas under max 18 månader eller med max 24 
enkelresor per år så länge färdtjänsttillståndet är giltigt. Endast ett av alternativen kan 
väljas. 
Om kund bor på särskilt boende, enligt beslut från äldre- och funktionshinderomsorgen, 
finns möjlighet till max 24 enkelresor per år för besök på tidigare folkbokföringsadress. 

Förflyttning med trappklättrare utförs inte inne i bostad/lägenhet.
Vid liggande transport kan förflyttning i trappa utföras om förflyttningen gäller till/från 
den egna bostaden.
För samtliga förflyttningar i trappor gäller att uppdraget ska vara genomförbart
och ska kunna ske utan risker för förare och/eller kund. Bedöms risker finnas
utförs inte förflyttning.

26. Bagage
Bagage får tas med på resan, i normalfallet två normalstora väskor/kassar. Bagage för 
ledsagare och/eller medresenär får per person medtagas max en normalstor väska/kasse. 
Med bagage därutöver kan färdtjänstresa inte utföras.

27. Husdjur
Husdjur får inte medföras. Undantaget är ledarhund/ servicehund som vid behov får 
medtas.

28 Allmän kollektivtrafik
Vid resa i den allmänna kollektivtrafiken inom Jönköpings län med Länstrafiken kan 
färdtjänstberättigad med giltigt tillstånd ta med en medresenär som hjälper till på resan. 
Färdtjänstberättigad betalar enligt Länstrafikens ordinarie priser och den som följer med 
på resan åker fritt på det så kallade Ta-med-en-vän-kortet som den färdtjänstberättigade 
erhåller från Länstrafiken. För att medresenär ska åka fritt måste färdtjänstberättigad vara 
med under hela resan. Ta-med-en-vän-kortet stämplas vid påstigning.

29. Förändringar
Inför större förändringar i färdtjänstverksamheten ska synpunkter inhämtas genom 
kommunala handikappråd, kommunala pensionärsråd och Länsrådet för 
funktionsnedsättning.

30 Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarig förvaltning
Jönköpings Länstrafik.

31. Ikraftträdande
2019-01-01, om inget annat anges.
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Regelverk för riksfärdtjänst

Allmänt
Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och varaktig 
funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader inom Sverige utan måste resa 
på ett särskilt kostsamt sätt. 

Riksfärdtjänst är avsedd för personer vars funktionsnedsättning är varaktig. Med
varaktig menas att funktionsnedsättningen förväntas bestå i minst tre månader. 

Syfte
Region Jönköpings län i Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings
Länstrafik ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare
i Jönköpings län. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har Region
Jönköpings län förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) samt domstolarnas
domar och prejudikat. Som komplement har Region Jönköpings län skapat ett
regelverk för riksfärdtjänst.

Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid
myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som
ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättsäkert utifrån samma grund.
Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen
men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i
riksfärdtjänstlagen.

 Tillstånd till riksfärdtjänst

Tillstånd för riksfärdtjänst beskrivs i Lag (1997:735) om Riksfärdtjänst enligt följande 
paragrafer:

4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om 
tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om kommunens 
uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av trafikhuvudmannen 
(tillståndsgivaren). Lag 2006:1115).
5 § Tillstånd ska meddelas om
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras 
med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare, 
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild 
angelägenhet, 
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
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4. resan görs med taxi, ett förändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna 
kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om sökande är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande 
ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).

6§ Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, skall 
tillståndet gälla även ledsagaren.

7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Regelverk

1. Ansökan
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om och få tillstånd för riksfärdtjänst.  
Ansökan bör vara Länstrafiken tillhanda senast 21 dagar innan avresa, Inför
storhelger bör ansökan göras tidigare, till exempel vid jul- och nyårshelg då ansökan ska 
göras senast den 15 november.

2. Tidpunkt för resa
Vid resa med allmänna kommunikationer gäller aktuella tidtabeller. 
Vid resa med serviceresefordon gäller samma tider som för resa med färdtjänst (se punkt 
17 i regelverket för färdtjänst). 

3. Ändamål eller annan betalare
Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller
någon annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan ska ske
inom Sverige, från en kommun till en annan.

Riksfärdtjänst är inte avsedd för resor med ändamålen tjänsteresor, arbete,
utbildning, sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning enligt
riksfärdtjänstlagen beviljas inte för resor som bekostas av det allmänna (det vill säga
staten, en kommun eller ett landsting).

4. Val av färdmedel
Region Jönköpings län beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens
funktionshinder. Val av färdmedel ska användas utifrån följande prioriteringar
med hänsyn till resenärens funktionshinder:
1. Allmänna kommunikationer
2. Allmänna kommunikationer i kombination med bil eller specialfordon
3. Bil eller specialfordon.

Ersättning för resor med hyrbil eller privatbil medges inte.

Riksfärdtjänstresor sker i första hand med allmänna kommunikationer
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tillsammans med ledsagare och i andra hand med särskilt anpassade fordon. Det är
funktionshindret samt vilka förbindelser som finns samt hur tillgängliga dessa är
som avgör vilket färdmedel som ska användas och om ledsagare behövs. Resa
med bil eller specialfordon beviljas inte på grund av avsaknad av allmänna
kommunikationer.

Om en del av resa kan göras med allmänna kommunikationer på egen hand, kan
riksfärdtjänst beviljas för den del av resan som måste ske med anslutningsfordon.

Dyrare färdsätt för att ledsagare inte kan anskaffas beviljas inte.

Förskjutning av resa kan ske för att möjliggöra lägre biljettpris alternativt
samåkning. För resor upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas eller tidigare
läggas maximalt 6 timmar och för längre resor kan avresetiden förskjutas eller
tidigareläggas maximalt 12 timmar.

Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenavgiften
betalas i enlighet med regeringens föreskrifter (f.n. 1993:1148).

Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten anvisar hur biljetter erhålls eller om den 
enskilde själv ska köpa biljetter på billigaste sätt. Ersättning för resan
återbetalas vid uppvisande av biljetter eller kvitton.

Samordning av resorna sker regelmässigt där det är möjligt och
planeras i sin helhet av Jönköpings Länstrafik eller av företag som på
uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska samordna resorna.

Uppehåll under resa utöver toalettbesök medges ej. Vid längre resor kan matpaus
bli aktuell.

5. Ledsagare
Med ledsagare avses en person som måste följa med tillståndshavaren för att
denne ska kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. För att ha rätt till ledsagare
ska situationen vara sådan att resenären inte kan klara av att genomföra resan
med den service som ges av trafikföretaget. Behovet av antal ledsagare skall
vara knutet till själva resan. Ledsagaren får själv inte vara i behov av assistans
från föraren.

6. Medresenär
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk
resekostnad.

En (1) medresenär får följa med. Vid resa med taxi/specialfordon/
serviceresefordon betalar medresenären samma egenavgift som den
riksfärdtjänstberättigade och detta gäller även barn under 12 år.

Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medresenärer
följa med och medresenären betalar pris enligt linjetrafikens priser.



    11(12)

2018-11-01     

    11(12)

Finns egna barn under 12 år kan fler medresenärer förekomma.

7. Hjälpmedel och bagage
I normalfallet får endast personligt förskrivna hjälpmedel, som inte går att låna
eller hyra på plats, tas med på en riksfärdtjänstresa.
Hjälpmedlet ska vara förskrivet av hjälpmedelscentralen (max mått: L1500 mm och 
B850mm) samt vara avsedd för transport i fordon. Övriga hjälpmedel prövas i varje 
enskilt fall.

Hygienartiklar, till exempel blöjor, får normalt inte medföras i större utsträckning än vad
som behövs under själva resan och ett par dagar på resmålet. Ledsagare
och/eller medresenär får medtaga max en normalstor
väska/kasse per person.
Hjälpmedel och bagage ska tillsammans med kund och eventuellt beviljad
ledsagare/medresenär rymmas i ett fordon.

8. Husdjur
Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler
som gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med taxi/specialfordon/
serviceresefordon får ledarhund/servicehund medfölja, övriga husdjur får inte
medföras.

9. Avbokning

Avbokning sker så snart det är känt att resan inte kan genomföras.
Under kontorstid sker avbokning till företag som på uppdrag av
Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna och för kännedom till
Jönköpings Länstrafik – Färdtjänstenheten. 

Behöver avbokning ske utanför kontorstid kontaktas i första hand det företag som på 
uppdrag av Jönköpings Länstrafik ska utföra resorna (f.n. Riksfärdtjänsten Sverige AB). I 
andra hand kontaktas respektive trafikföretag.
Vid försent avbokad resa kan kostnader för hela/delar av resan faktureras den
enskilde. 

10. Återkallelse av tillstånd
Enligt riksfärdtjänstlagen, 6§ kap, får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för
riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter
som gäller för riksfärdtjänst. Föreskrifter får ändras, om ändrade förehållanden
föranleder det. Återkallelse av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de
fall vederbörande har ett tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett
visst antal resor.
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11. Vilka beslut får överklagas
Alla beslut enligt 4-7 samt 9 §§ riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt
förvaltningslagens bestämmelser.

12. Tillämpningsföreskrifter
Reglernas praktiska tillämpningsföreskrifter utformas av ansvarigt verksamhetsområde
Jönköpings Länstrafik.

13. Ikraftträdande
2019-01-01, om inget annat anges.
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Förvaltningsnamn
Avsändare

     

Principer för prissättning vid 
Kulturhuset Spira 2019

Biljettpriser
Den genomsnittliga prisnivån för 2019 ska jämfört med 2018 vara oförändrad. 
Biljettpriserna ska ligga i intervallet 80 kronor till 1 000 kronor. 
Prisdifferentiering sker utifrån följande principer:

 Alla produktioner ska erbjuda ett tillgängligt prisspann.

 Prisspannet ska vara konsekvent i förhållande till produktionstyp och lokal.

 Egna produktioner ska prissättas i linje med gästande externa produktioner.

 Flera priszoner i teatersalongen och konsertsalongen ska erbjudas.

 Ett begränsat antal föreställningar erbjuds till försäljning i samband med 
biljettsläpp och fler biljetter släpps fler baserat på efterfrågan.

 Rabatterade priser kan ges till prioriterade målgrupper.

 Presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kan för 
enskilda tillfällen fatta beslut om priser som ligger utanför det fastställda 
prisintervallet.

Uthyrning av lokaler
Grundläggande principer:

 Flexibel prissättning utifrån rådande förhållanden så att en hög nyttjandegrad 
av lokalerna uppnås.
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 Marknadsmässig prissättning vid varje givet tillfälle så att inte snedvriden 
konkurrens uppstår.

 Möjlighet till rabatterade priser för att möjliggöra tillgänglighet för 
lokala/regionala organisationer.

 Prisuppräkning till nytt budgetår sker i huvudsak utifrån det index som 
regionen använder som allmänt uppräkningstal.

Prissättningen ska utgå från nedanstående ordinarie priser.

Priser vid uthyrning av lokaler 2019

Ordinarie pris (fullpris)

Namn på lokal
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Konsertsalen 783 61 200 42 800

Teatern 380 49 100 34 400

Kammaren 160 28 400 19 900

Café-scenen 130 17 500 12 300



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 175 Arbetsordning för regionfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2018/717

Beslut
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande förslag till arbetsordning för 
regionfullmäktige.

Reservationer
Rachel De Basso till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till arbetsordning 
för regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till arbetsordning  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Rachel De Basso yrkar att tjänstgörande ersättare ska kallas in av 
kansliet, sidan 5, andra stycket. 

Rune Backlund och Maria Frisk yrkar avslag på yrkandet. 

Arbetsutskottet föreslår även att man gör en språklig översyn av 
dokumentet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till 
skrivning mot Rachel De Bassos yrkande avseende inkallelse av 
ersättare. Finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag och avslår yrkandet.

I övrigt bifaller arbetsutskottet föreliggande förslag till 
arbetsordning.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Plats: Hasse på Sjökanten, Jönköping  

§ 159 Arbetsordningar för regionfullmäktige samt för 
styrelse, nämnder, utskott och beredningar 
Diarienummer: RJL 2018/717, RJL 2018/718

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Bordlägger ärendet för handläggning vid kommande 
arbetsutskott i oktober. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har vid sammanträde 2018-05-28 tagit 
beslut om arbetsordningar för regionfullmäktige samt för styrelse 
och nämnder inför beslut av regionfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Arbetsordningar för regionfullmäktige samt styrelse och 

nämnder inklusive protokollsutdrag från parlamentariska 
nämndens sammanträde 2018-05-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs och handläggs på 
kommande arbetsutskott, vilket arbetsutskottet instämmer i. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Plats: Regionens hus sal A

§30
Arbetsordning för regionfullmäktige samt 
styrelse och nämnder 
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige

 Fastställa justerade arbetsordningar för regionfullmäktige och 
styrelse/nämnder.

Reservationer
Hans Toll och Thomas Gustavsson reserverar till förmån för eget 
yrkande avseende ansvaret för inkallande av ersättare till 
regionfullmäktiges sammanträden.

Roland Björsne reserverar sig till förmån för eget yrkande 
avseende reglemente för regionfullmäktiges 
demokratiberedning.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden tar vid sammanträde beslut om 
arbetsordning för regionfullmäktige och arbetsordning för styrelse 
och nämnder. Arbetsordningarna har tagits fram utifrån den 
skrivelse parlamentariska nämnden tillställt regionfullmäktige om 
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.

Vid sammanträdet görs följande justeringar i föreliggande förslag:

Arbetsordning för regionfullmäktige:
 Sidan 5 - tillägg av regelbeskrivning gällande rätt 

till sammanträdesarvode för icke tjänstgörande 
ersättare.

 Sidan 11 – Stycket angående fullmäktiges möjlighet 
att överlåta/delegera till styrelse/nämnder tas bort.

 Sidan 13 – tillägg andra stycket under rubriken 
fullmäktigeberedningar, andra meningen, efter samt: 
dess uppdrag och mandattiden för denna.

Arbetsordning för styrelse och nämnder:

 Sidan 4 – ändring av vem som kallar in ersättare till att
nämndsekreteraren svarar för detta.



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Sidan 4 – andra stycket under rubriken Offentliga 
sammanträden, §8, stryks, avser närvaro vid 
medborgarförslag.

 Sidan 5 – tillägg av punkt under rubriken Protokoll, 
§9 lydande: - skriftlig motivering ska lämnas in 
senast tre arbetsdagardagar efter att sammanträdet 
har avslutats.

 Sidan 7 – tillägg och justering under rubriken Utskott, 
beredningar och delegationer, §16  - 
mötesanteckningar som tillställs styrelsen, nämnden 
och revisionen.

Beslutsunderlag
 Arbetsordning för regionfullmäktige, arbetsordning 

för styrelse nämnder – 2018-04-16/23

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Hans Toll och Thomas Gustavsson yrkar på att kansliavdelningen 
hanterar inkallelse av ersättare vid regionfullmäktiges 
sammanträden.

Roland Björsne yrkar på och vill till protokollet få antecknat 
följande:
Regionstyrelsen bör vid sitt beslut överväga följande tillägg till 
parlamentariska nämndens förslag angående 
demokratiberedning. ”Demokratiberedningen lämnar själv 
förslag till inriktning och arbetsuppgifter och har 
regionfullmäktiges presidium som uppdragsgivare”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer ovanstående yrkanden under proposition 
avseende regionfullmäktiges arbetsordning och finner att nämnden 
avslagit dessa. Nämnden bifaller föreliggande förslag med ovan 
föreslagna justeringar till arbetsordning för regionfullmäktige.

Nämnden bifaller föreliggande förslag med ovan föreslagna 
justeringar till arbetsordning för styrelse och nämnder.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Vid protokollet

Siv Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande

Samuel Godrén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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RJL 2018/717

Godkänt av   Gäller från   
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.15
Kapitel   Dokument ID 88503

Arbetsordning för regionfullmäktige 
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. Fullmäktige betecknas således som 
regionfullmäktige i enlighet med Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län - (2010:630).

Regionfullmäktiges uppdrag – kommunallagen kapitel 5
§ 1 
I Region Jönköpings läns politiska organisation intar regionfullmäktige en 
särställning som det enda organ som väljs direkt av medborgarna. 
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och således ett viktigt forum för 
stor öppenhet och insyn i den politiska beslutsprocessen.

§ 2
Region Jönköpings läns högsta beslutanderätt utövas av regionfullmäktige som 
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för Region 
Jönköpings län, främst

 mål och riktlinjer för verksamheten samt, vid ny mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur fullmäktiges mål 
och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

 budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor såsom avgifter och taxor

 nämndernas organisation och verksamhetsformer

 val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar

 val av revisorer och revisorernas budget

 grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda

 årsredovisning och ansvarsfrihet, samt

 folkomröstning i Region Jönköpings län.

 extra val till fullmäktige

Regionfullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i Kommunallagen
eller i andra författningar.

Regionfullmäktige fastställer arbetsordning för sitt arbete. 



ARBETSORDNING 2(13)

Godkänt av   Gäller från   
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.15
Kapitel   Dokument ID 88503

Antalet ledamöter
§ 1
Regionfullmäktige har 81 ledamöter.

För ledamöterna finns ett antal ersättare, som för varje valperiod utses enligt 
bestämmelserna i vallagen.

Ordförande och vice ordföranden – fullmäktiges presidium 
§ 2
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer regionfullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 
(presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som äger rum så tidigt 
som möjligt från och med den 15 oktober, men senast före december månads 
utgång.

Presidiet väljs för regionfullmäktiges löpande mandatperiod och som tillsammans 
utgör regionfullmäktiges presidium. Presidiet ansvarar för planeringen av 
fullmäktigearbetet. 

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid den s k ålderspresidenten. Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident.

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från 
sin presidiepost, bör regionfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot 
för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Kungörelse och annonsering 
§ 3
Kungörelse av regionfullmäktigesammanträde utfärdas av ordföranden på sätt 
som anges i kommunallagen. Fullmäktiges sammanträden tillkännages på 
Region Jönköpings läns digitala anslagstavla minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Regionfullmäktige kan även besluta om i vilken eller vilka 
ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske. 
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Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner tillkännages enligt §3, ska 
uppgift om ärendet tillkännages på anslagstavlan senast vardagen närmast före 
sammanträdesdagen.

Kallelse, tid och plats för sammanträden
§ 4
Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas.

Information om sådana ärenden som tillkännagetts enligt kommunallagen, 
kapitel 5, §14, ska lämnas till varje ledamot och ersättare så att den kan antas nå 
dem senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.

Regionfullmäktige bör hålla minst fyra ordinarie sammanträden per år. Efter 
förslag från presidiet beslutar regionfullmäktige för varje år om dagar och tider för 
sina sammanträden. Deltagande i fullmäktiges sammanträden på distans medges 
ej.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 
regionfullmäktige första gången under oktober.

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 
samråd med regionstyrelsens presidium.

Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordförandena.

Begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 
sammanträdet.

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett 
sammanträde.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje 
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på 
Region Jönköpings läns digitala anslagstavla eller på annat lämpligt sätt.

Regionfullmäktige sammanträder i Jönköping. Ordföranden får efter samråd med 
vice ordföranden bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.
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Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§ 5
Om regionfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen eller de utsatta sammanträdesdagarna, kan regionfullmäktige 
besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Regionfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. 
I ett sådant fall beslutar regionfullmäktige genast, när och var sammanträdet ska 
fortsätta.

Om regionfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträden
§ 6
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 
regionfullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

Regionstyrelsens förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i 
kungörelsen bör skickas till varje ledamot och ersättare samtidigt med 
kungörelsen. Regionstyrelsens förslag ska också innehålla andra nämnders förslag 
om sådana föreligger.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 
skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och handlingar skickas elektroniskt till tjänstgörande ledamöter och 
berörda ersättare samt finns även tillgängliga för allmänheten via Regionens 
webbplats/digitala anslagstavla eller i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor, ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare före 
det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Regionfullmäktige ska tillse att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan 
delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare
§ 7
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till regionfullmäktiges sekreterare. 
De politiska partierna ansvarar för att ersättare kallas in och meddelar vem som 
tjänstgör. 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, anmäls 
detta till regionfullmäktiges sekreterare. De politiska partierna ansvarar för att 
ersättare kallas in och meddelar vem som tjänstgör.

Ersättare från samma valkrets som ledamoten har företräde till tjänstgöring, 
i övrigt ska ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som är bestämd mellan 
dem.

Rätt till sammanträdesarvode, reseersättning samt förlorad arbetsinkomst gäller även icke 
tjänstgörande ersättare vid regionfullmäktiges sammanträden. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om man avbryter sin tjänstgöring 
under pågående sammanträde.

Ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring vid ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet

Det som ovan sagts om ledamot gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring.

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 
skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
§ 8
En uppropslista som redovisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet. Anmälan görs även av de ersättare som har 
särskild närvarorätt enligt ordningen.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 
uppropslistan. Omröstningsanläggning får användas vid upprop. 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
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Val av protokollsjusterare
§ 9
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats väljer regionfullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vi röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
§ 10
Regionfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
kungörelsen.

Regionfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 
ärenden. Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska 
behandlas som inte finns med i kungörelsen.

Regionfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Ärende som ej har tillkänngivits via kungörelsen, kan tas upp för beslut om detta 
ställs under proposition och fullmäktige så beslutar. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena
§ 11
Den som har rätt att delta i regionfullmäktiges överläggningar får ordet i den 
ordning de anmäler sig. Turordningen för anförandena bryts dock, när någon 
ledamot får ordet för replik eller genmäle. 

Rätt till replik har samtliga tjänstgörande ledamöter enligt följande: 

Första (1:a) replik: 2 minuter respektive, första (1:a) genmäle: 2 minuter.
Andra (2:a) replik: 1 minut respektive, andra (2:a) genmäle 1 minut.
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen 
avbryta en talare under hans anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 
tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet.

Övriga med yttranderätt vid sammanträdena 
§ 12
Övriga som har rätt att delta i överläggningen är:
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 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vid behandling av ett ärende 
där nämndens verksamhetsområde berörs,

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när 
regionfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,

 regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden samt yttra sig om 
lagligheten av allt som förekommer vid sammanträdena,

 fullmäktiges sekreterare får yttra sig om handläggningen av ärenden samt av 
interpellationer och frågor. Sekreteraren får också yttra sig om lagligheten 
av allt som förekommer vid sammanträdena. 

Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när regionfullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får delta i överläggningen, när regionfullmäktige behandlar ett ärende 
som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i styrelse, nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos Region Jönköpings län 
för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga.
Om regionfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att 
lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

Yrkanden
§ 13
När regionfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte regionfullmäktige beslutar medge det 
enhälligt.

Den ledamot som har framställt ett yrkande ska avge det skriftligen.
Yrkanden om bifall eller avslag behöver ej lämnas skriftligen.

Deltagande i beslut
§ 14
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, på grund av jäv eller 
annan orsak och ska i god tid före handläggning av ärendet anmäla detta till 
ordföranden. 
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i handläggning 
och beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar 
§ 15
Omröstningspropositionen ska ha godkänts av fullmäktige, innan den genomförs.

Om någon ledamot begär, ska propositionsordningen inför en omröstning 
presenteras skriftligen och vara tillgänglig för ledamöterna.

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster via 
omröstningsanläggning eller efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 
Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart.

Om en omröstning begärs, när fullmäktige förrättar ett val tillämpas 
bestämmelserna på motsvarande sätt.

Valsedlar ska alltid finnas tillgängliga under sammanträdena i tillräckligt antal.

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn 
som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig:

 om den upptar namnet på någon som inte är valbar,

 om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,

 om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses, eller

 om den i övrigt inte uppfyller det som har föreskrivits om valsedel enligt 
ovan.

Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Anteckningslistorna från öppna omröstningar och valsedlarna som har lämnats vid 
slutna omröstningar ska förvaras på ett betryggande sätt, tills besluten har vunnit 
laga kraft.
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Reservation
§ 16
En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot 
beslutet. Reservationen ska anmälas och lämnas till sekreteraren innan 
sammanträdet avslutas. En reservation är personlig.

Protokollsanteckning 
Den ledamot som vill lämna en protokollsanteckning ska göra det skriftligen. 
Underlag ska anmälas och lämnas till sekreteraren innan sammanträdet avslutas.

Motioner
§ 17
En motion:

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,

 får inte innehålla flera olika förslag inom skilda områden,

 väcks genom att den ges in till regionstyrelsens kansli, eller vid ett 
sammanträde med regionfullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde.

Regionstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni 
och november. 

Interpellationer
§ 18
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot eller 
tjänstgörande ersättare vid aktuellt sammanträde.

Den ska ha inkommit till regionstyrelsens kansli senast fem vardagar före det 
sammanträde med regionfullmäktige vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
Mellanliggande dag före helgdag ej räknad.

När tidpunkten för inlämnande av interpellationer har gått ut:

 publiceras samtliga interpellationer på Region Jönköpings läns webbplats

 samtliga fullmäktigeledamöter får via mail kännedom om publiceringen

En interpellation ska rikta sig till ordföranden i regionstyrelsen, nämnd, 
fullmäktigeberedning eller ett utskott.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.



ARBETSORDNING 10(13)

Godkänt av   Gäller från   
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.15
Kapitel   Dokument ID 88503

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och delges regionfullmäktiges 
ledamöter senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 
kommunallagen, kapitel 10, §§1-9, får den ordförande till vilken interpellationen 
har ställts överlämna till en av regionfullmäktige utsedd ledamot i företagets 
styrelse att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet 
eller inte.

Frågor
§ 19
En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot eller tjänstgörande 
ersättare. Den skall ha ett bestämt innehåll och den får vara försedd med en kort 
inledande förklaring.

Den ska ha inkommit till regionstyrelsen kansli senast kl 09:00 sista vardagen före 
sammanträdet, mellanliggande dag före helgdag ej räknad.
Vad som sägs i §18 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde 
vid vilken den har ställts.  

I övrigt gäller det som kommunallagen föreskriver i kapitel 5, §§59-64 avseende 
interpellationer och frågor.

Beredning av ärenden
§ 20
Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd 
vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.
Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en 
annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan 
nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.
Om regionfullmäktige inte beslutar något annat, avgör regionstyrelsen hur de 
ärenden som regionfullmäktige ska behandla ska beredas.

Regionstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller någon anställd att besluta 
om remiss av sådana ärenden.
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På varje ordinarie sammanträde med regionfullmäktige ska redovisas de 
regionfullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie 
sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har 
fattats.

Beredning av revisorernas budget
§ 21
Fullmäktiges ordförande bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas 
budget.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
§ 22
Fullmäktiges ordförande bereder i samråd med vice ordförandena frågor och 
ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredningen omfattar att: 

 inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse 
(eventuellt också i granskningsrapport från lekmannarevisor) samt över 
revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks, 

 lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag 
till beslutsmotivering, 

 lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad 
anmärkning också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till 
motivering, 

 lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till 
motivering. 

Justering av protokollet
§ 23
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som ordföranden har lett.

Regionfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan regionfullmäktige justerar den.

Justering som verkställts av ordföranden och de utsedda justeringsmännen, sker 
genom namnteckning på därför avsedd plats samt genom signum på varje sida av 
protokollet.

Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen 
tillkännages på Region Jönköpings läns digitala anslagstavla.
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Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag 
det har anslagits. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före 
utgången av den tid som gäller för överklagande enligt kommunallagen, 
kapitel 8 §§ 9-12. § KL.

Bevis om anslagsdagen ska tecknas på protokollet och finnas på den digitala 
anslagstavlan.

Tillkännagivandet ska, om så är beslutat, även införas i de ortstidningar där 
annonsering om sammanträde sker.

Sekreterare - expediering 
§ 24
Regiondirektören utser efter samråd med regionfullmäktiges presidium 
sekreteraren i regionfullmäktige. Sekreteraren för regionfullmäktiges protokoll 
och biträder ordföranden.

Sekreteraren fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av arbetsordningen och 
som regionfullmäktige eller ordföranden bestämmer.

Sekreteraren ansvarar för att utdrag ur protokollet tillställs de nämnder, andra 
organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Fullständigt protokoll ska dock alltid skickas till ledamöter och ersättare i 
regionfullmäktige, regionstyrelsen, Region Jönköpings läns revisorer och 
revisorsersättare. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar regionfullmäktiges 
skrivelser och andra handlingar som upprättas i regionfullmäktiges namn, om inte 
regionfullmäktige beslutar annat.

Valberedning
§ 25
På det första sammanträdet med nyvalda regionfullmäktige väljer 
regionfullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen ska bestå av ordinarie ledamöter och ersättare från samtliga 
partier i regionfullmäktige.

Bland ledamöterna väljer regionfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och 
en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som regionfullmäktige 
ska behandla med undantag av valen av regionfullmäktiges presidium.
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Regionfullmäktige kan dock besluta att förrätta även annat val utan föregående 
beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. För fattande av beslut i 
valberedningen gäller bestämmelserna i kommunallagen, kapitel 5, §§53-57
i tillämpliga delar.

Fullmäktigeberedningar
§ 26
Regionfullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.

Regionfullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i 
en särskild beredning samt mandattiden för denna.

För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
Kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 176 Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott 
och beredningar 
Diarienummer: RJL 2018/718

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande förslag till arbetsordning för 
styrelse, nämnder, utskott och beredningar med föreslagna 
justeringar. 

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till arbetsordning 
för styrelse, nämnder, utskott och beredningar.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till arbetsordning  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Rachel De Basso yrkar på en ändring att två ledamöter ska justera 
protokollet, sidan 5, rubriken Protokoll: Protokollet ska justeras 
av ordföranden och två ledamöter ….

Ordföranden yrkar på en ändring för att tillåta sammanträden på 
distans, sidan 3, rubriken Kallelse: strykning av skrivning 
avseende sammanträde på distans medges ej – ny skrivning: 
Presidium eller arbetsutskott äger rätt att kalla samtliga 
ledamöter i styrelse/nämnd till sammanträde på distans. 

Ordföranden yrkar på en förändring i skrivningen avseende 
åliggande för ordföranden, sidan 1, rubriken Ordförande:
Ny skrivning första punkten: 
Uppmärksamt följa frågor av betydelse för Region Jönköpings 
läns utveckling och ekonomiska intresse, verka för en hög 
effektivitet och aktivt ta initiativ i övergripande och strategiska 
frågor samt frågor som specifikt berör styrelsens 
verksamhetsområden. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Ordföranden yrkar att länets kommuner läggs till på, sidan 1 och 2 
under rubriken ordförande, tillägg i andra punkten, i slutet av 
meningen: och länets kommuner.

Beslutsgång
På ordförandes fråga bifalls samtliga yrkanden. I övrigt bifaller 
arbetsutskottet föreliggande förslag till arbetsordning.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Plats: Hasse på Sjökanten, Jönköping  

§ 159 Arbetsordningar för regionfullmäktige samt för 
styrelse, nämnder, utskott och beredningar 
Diarienummer: RJL 2018/717, RJL 2018/718

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Bordlägger ärendet för handläggning vid kommande 
arbetsutskott i oktober. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har vid sammanträde 2018-05-28 tagit 
beslut om arbetsordningar för regionfullmäktige samt för styrelse 
och nämnder inför beslut av regionfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Arbetsordningar för regionfullmäktige samt styrelse och 

nämnder inklusive protokollsutdrag från parlamentariska 
nämndens sammanträde 2018-05-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs och handläggs på 
kommande arbetsutskott, vilket arbetsutskottet instämmer i. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Plats: Regionens hus sal A

§30
Arbetsordning för regionfullmäktige samt 
styrelse och nämnder 
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige

 Fastställa justerade arbetsordningar för regionfullmäktige och 
styrelse/nämnder.

Reservationer
Hans Toll och Thomas Gustavsson reserverar till förmån för eget 
yrkande avseende ansvaret för inkallande av ersättare till 
regionfullmäktiges sammanträden.

Roland Björsne reserverar sig till förmån för eget yrkande 
avseende reglemente för regionfullmäktiges 
demokratiberedning.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden tar vid sammanträde beslut om 
arbetsordning för regionfullmäktige och arbetsordning för styrelse 
och nämnder. Arbetsordningarna har tagits fram utifrån den 
skrivelse parlamentariska nämnden tillställt regionfullmäktige om 
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.

Vid sammanträdet görs följande justeringar i föreliggande förslag:

Arbetsordning för regionfullmäktige:
 Sidan 5 - tillägg av regelbeskrivning gällande rätt 

till sammanträdesarvode för icke tjänstgörande 
ersättare.

 Sidan 11 – Stycket angående fullmäktiges möjlighet 
att överlåta/delegera till styrelse/nämnder tas bort.

 Sidan 13 – tillägg andra stycket under rubriken 
fullmäktigeberedningar, andra meningen, efter samt: 
dess uppdrag och mandattiden för denna.

Arbetsordning för styrelse och nämnder:

 Sidan 4 – ändring av vem som kallar in ersättare till att
nämndsekreteraren svarar för detta.
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UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Sidan 4 – andra stycket under rubriken Offentliga 
sammanträden, §8, stryks, avser närvaro vid 
medborgarförslag.

 Sidan 5 – tillägg av punkt under rubriken Protokoll, 
§9 lydande: - skriftlig motivering ska lämnas in 
senast tre arbetsdagardagar efter att sammanträdet 
har avslutats.

 Sidan 7 – tillägg och justering under rubriken Utskott, 
beredningar och delegationer, §16  - 
mötesanteckningar som tillställs styrelsen, nämnden 
och revisionen.

Beslutsunderlag
 Arbetsordning för regionfullmäktige, arbetsordning 

för styrelse nämnder – 2018-04-16/23

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Hans Toll och Thomas Gustavsson yrkar på att kansliavdelningen 
hanterar inkallelse av ersättare vid regionfullmäktiges 
sammanträden.

Roland Björsne yrkar på och vill till protokollet få antecknat 
följande:
Regionstyrelsen bör vid sitt beslut överväga följande tillägg till 
parlamentariska nämndens förslag angående 
demokratiberedning. ”Demokratiberedningen lämnar själv 
förslag till inriktning och arbetsuppgifter och har 
regionfullmäktiges presidium som uppdragsgivare”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer ovanstående yrkanden under proposition 
avseende regionfullmäktiges arbetsordning och finner att nämnden 
avslagit dessa. Nämnden bifaller föreliggande förslag med ovan 
föreslagna justeringar till arbetsordning för regionfullmäktige.

Nämnden bifaller föreliggande förslag med ovan föreslagna 
justeringar till arbetsordning för styrelse och nämnder.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Vid protokollet

Siv Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande

Samuel Godrén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, 
beredningar och delegationer
Följande arbetsordning utgår från kommunallagen 2017:725. 
Gäller även i tillämpliga delar för rådgivande organ till styrelse och nämnd/er.

Regionstyrelse
§ 1a
Bland de valda ledamöterna utser regionfullmäktige ordförande, vice ordförande 
och andre vice ordförande (presidium). 

Arbetsutskott och delegationer
Regionstyrelsen utser inom styrelsen: 

 5 ledamöter och 5 ersättare att ingå i arbetsutskottet. 
 5 ledamöter att ingå i en personaldelegation 
 5 ledamöter att ingå i en upphandlingsdelegation.

Se § 13 för val av ordförande och vice ordförande i ovanstående organ.

Ordförande
§ 2a
Det åligger särskilt regionstyrelsens ordförande att:

 uppmärksamt följa frågor av betydelse för regionens utveckling och 
ekonomiska intressen samt verka för en hög effektivitet och aktivt ta 
initiativ i frågor som specifikt berör styrelsens verksamhetsområde men 
även övergripande och strategiska frågor för Region Jönköping län.

 främja samverkan mellan styrelsen, övriga nämnder och fullmäktige

 representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i särskilt fall.

Vid förfall för ordföranden ligger motsvarande uppgifter i första hand på 
1:a och i andra hand på 2:e vice ordföranden.
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Nämnder
Presidium
§ 1b
Bland de valda ledamöterna utser regionfullmäktige ordförande, vice ordförande 
och andre vice ordförande (presidium).

Respektive presidium utgör beredning till nämnden och nämnden utser en
fast personlig ersättare per presidieledamot som ges närvaro- och rösträtt vid 
presidieöverläggningar vid ordinarie presidieledamots frånvaro. 

Ordförande
§ 2b
Det åligger särskilt nämndens ordförande att 

 uppmärksamt följa frågor som berör nämndens verksamhetsområde och 
ekonomiska intressen samt verka för en hög effektivitet och aktivt ta 
initiativ i frågor som berör nämndens verksamhetsområde

 främja samverkan mellan nämnden, övriga nämnder, styrelsen och 
fullmäktige

 representera vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden i de fall detta berör nämndens verksamhetsområde om inte 
nämnden bestämt annat i särskilt fall. 

Vid förfall för ordföranden ligger motsvarande uppgifter i första hand på 
1:a och i andra hand på 2:e vice ordföranden.

Sekreterare
§ 3
Sekreterare och huvudföredragande i styrelse/nämnd utses av regiondirektören i 
samråd med ordföranden i respektive nämnd. Sekreteraren för protokoll, 
expedierar beslut och fullgör tillsammans med huvudföredragande i övrigt de 
uppgifter som framgår av denna arbetsordning eller särskilt beslutas av styrelsen 
eller nämnden.

Tid och plats för sammanträden
§ 4
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Styrelsen/nämnden ska årligen upprätta och fastställa en plan över sina ordinarie 
sammanträden.

Kallelse
§ 5
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse och 
handlingar skickas elektroniskt till tjänstgörande ledamöter och berörda ersättare.



ARBETSORDNING 3(7)

Godkänt av   Gäller från   
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.9
Kapitel   Dokument ID 89456

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska i 
första hand skickas elektroniskt på lämpligt sätt till varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en vecka före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

Ledamöter med funktionshinder ges möjlighet att erhålla kallelse och handlingar i 
annat format. Om särskilda skäl finns får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden, vice ordförande eller andre vice ordföranden kan kalla 
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Deltagande i sammanträde på distans medges ej. 

Ersättares tjänstgöring
§ 6
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
regionfullmäktige bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträden och delta i 
dess överläggningar men inte i besluten.

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Vid sammanträden utgår arvode till 1:e ersättare i styrelse/nämnder. För de partier 
med tre eller fler mandat i styrelse/nämnd utgår sammanträdesarvodering till 
ytterligare en ersättare.
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Inkallande av ersättare
§ 7
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till styrelsens eller nämndens sekreterare 
som svarar för att ersättare kallas in. Den ersättare som kallas står på tur att 
tjänstgöra.

Om varken ordföranden, vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan delta i 
ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen/nämnden en 
annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten 
tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden utsetts.
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen/nämnden utse annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Offentliga sammanträden
§ 8
Styrelse/nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Styrelse/nämnden 
får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har 
medgett det.

Om fullmäktige har medgett det, får styrelse/nämnden besluta att den eller de som 
har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när styrelse/nämnden 
behandlar ärendet och delta i överläggningar men inte i besluten.

Styrelse/nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden 
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos 
styrelse/nämnden.

Personalföreträdares deltagande vid sammanträde
Bestämmelserna om närvarorätt för företrädare för de anställda i regionen finns i 
kommunallagen 7 kapitlet 10-19 §§. 
Grundläggande är att närvarorätten gäller vid sammanträden med andra nämnder 
än regionstyrelsen. Med nämnder avses organ som har förvaltnings- och 
verkställighetsuppgifter. Närvarorätten gäller inte i utskott, revision, 
förtroendenämnder eller valnämnd. Även om personalföreträdarna utses av 
arbetstagarorganisationerna så representerar de inte dessa. Personalföreträdarna 
ska fungera som ombud för alla medarbetare i Region Jönköpings län. 
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Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden 
som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess anställa. 
Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid 
behandling av andra ärenden. De har inte rätt att närvara vid behandlingen av 
ärenden av följande slag: 

 ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, såvida ärendet inte rör 
en obestämd krets av enskilda,

 förhandlingar med en arbetstagarorganisation, 

 uppsägningar av kollektivavtal, 

 arbetskonflikter, 

 rättstvister mellan regionen och en arbetstagarorganisation, 

 ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster. 

Protokoll
§ 9
Vid sammanträde med styrelsen/nämnden ska protokoll föras på ordförandens 
ansvar.

Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och 
vilka ärenden som har handlagts.

Protokollet ska för varje ärende redovisa:

 vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka, 
genomförda om- röstningar och hur de har utfallit,

 vilka beslut som har fattats,

 vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna 
omröstningar, samt

 vilka reservationer som har anmälts mot besluten och som lämnats innan 
sammanträdet avslutats.

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter 
sammanträdet på det sätt som styrelsen/nämnden har bestämt.

Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen 
tillkännages på Region Jönköpings läns digitala anslagstavla.

Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag 
det har anslagits. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före 
utgången av den tid som gäller för överklagande enligt 13 kap. 5 § första stycket
i kommunallagen. Bevis om anslagsdagen ska tecknas på protokollet.
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Beslut av styrelsen/nämnden ska genom protokollsutdrag, eller på annat lämpligt 
sätt, meddelas de berörda.

Fullständigt protokoll ska delges styrelsens/nämndens ledamöter och ersättare 
samt regionens revisorer.

Delegation
§ 10
Styrelsen/nämnd får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en 
anställd i regionen att, i styrelsens/nämndens ställe, besluta i ett visst ärende eller 
viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 37-39 § kommunallagen. 
Sådana delegationsbeslut ska anmälas till styrelsen/nämnden vid nästkommande 
sammanträde.

Om styrelse/nämnd delegerat beslutanderätten till förvaltningschef 
(regiondirektören) får styrelsen/nämnden också bestämma att regiondirektören i 
sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt 6 kap. 37-39 § kommunallagen. 
Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska 
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som 
styrelsen/nämnden bestämt.

Delgivning
§ 11
Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordförande eller den 
styrelsen/nämnd beslutar.

Undertecknande av handlingar
§ 12
Styrelsens/nämnds skrivelser, avtal och andra handlingar ska på 
styrelsen/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
den styrelsen/nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden träder vice 
ordföranden in och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen/nämnden 
utser.

Styrelse/nämnd får även uppdra åt företroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnds lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.



ARBETSORDNING 7(7)

Godkänt av   Gäller från   
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.9
Kapitel   Dokument ID 89456

Utskott, beredningar och delegationer
§ 13
Styrelsen/nämnden utser ledamöterna i utskott, beredningar och delegationer samt 
väljer ordförande och vice ordförande och beslutar om mandattid. 
Sekreterare/föredragande utses enligt 3 §.

§ 14
Utskott, beredningar och delegationer bestämmer tid för sammanträden enligt § 4, 
kallar till sammanträden och tjänstgörande enligt §§ 5–7.

§ 15
Utskott ska föra protokoll enligt § 9. Delegationsbeslut undertecknas enligt § 12 
tredje stycket.

§ 16
Beredningar och delegationer ska föra protokoll i form av mötesanteckningar, 
som tillställs styrelsen och revisionen.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 177 Reglemente för regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2018/724

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 
regionstyrelsen. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 
styrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente

Yrkanden/förslag på sammanträdet 
Arbetsutskottet föreslår justering av RUP till RUS samt 
strykning av ordet även, sista stycket sidan 7. 
I övrigt bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Plats: Hasse på Sjökanten, Jönköping  

§ 160 Reglemente för regionstyrelsen och nämnder 
Diarienummer: RJL 2018/724, RJL 2018/720, RJL 2018/721, RJL 
2018/719, RJL 2018/723, RJL 2018/722

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Bordlägger ärendet för handläggning vid kommande 
arbetsutskott i oktober. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har vid sammanträde 2018-05-28 tagit 
beslut om reglementen för styrelse och nämnder inför beslut av 
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Reglementen för styrelse och nämnder inklusive 

protokollsutdrag från parlamentariska nämndens 
sammanträde 2018-05-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs och handläggs på 
kommande arbetsutskott, vilket arbetsutskottet instämmer i. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Plats: Regionens hus sal A

§31
Reglementen för styrelse och nämnder
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige

 Fastställa reglementen för regionstyrelsen, nämnden för 
folkhälsa och sjukvård, nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 
parlamentariska nämnden och patientnämnden enligt nedan 
föreslagna justeringar.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden tar idag beslut om reglementen för 
styrelse och nämnder. Reglementena har tagits fram utifrån den 
skrivelse parlamentariska nämnden ställt till regionfullmäktige om 
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.

I föreliggande förslag till reglemente för regionstyrelsen görs 
följande justeringar:

 Sidan 5 - §17 justering under rubriken Internationellt 
arbete - arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 6 - §23 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att regionstyrelsen utser dataskyddsombud

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden för folkhälsa 
och sjukvård görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §5 tillägg under rubriken Samverkan och samråd
- samråd sker med patient- och brukarföreningar,
patientnämnd samt andra aktörer.

 Sidan 2 -§6 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §10 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden trafik, 
infrastruktur och miljö görs följande justeringar:

 Sidan 2 -§8 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 2 - §12 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §11 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §16 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för parlamentariska nämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 1 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för patientnämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 2 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud

Beslutsunderlag
 Reglemente för samtliga nämnder

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siv Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande

Samuel Godrén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Reglemente för regionstyrelsen 
Sammansättning 
1 § 
Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Arbetsformer 
2 § 
Regionstyrelsen följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för 
styrelse, nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till 
styrelse och nämnder. 

Styrelsens uppgifter 
Allmänt 
3 § 
Regionstyrelsen har såsom regionens ledande politiska förvaltningsorgan ett 
helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Regionstyrelsen har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer samt inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att 
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till 
givna ramar.

Regionstyrelsen ska inom sitt område tillse att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Regionstyrelsen har dessutom ansvar för utformning och utveckling av regionens 
system för intern kontroll.

Regionstyrelsen har att utse ledamöter inom styrelsen för delegationer inom 
området upphandling och personal. 

4 § 

Ledning, styrning och uppföljning 
Styrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som 
kommunen eller landstinget är medlem i.
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Regionstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på regionens 
utveckling och ekonomiska ställning och göra de framställningar som behövs hos 
fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter. 

Regionstyrelsen får från övriga nämnder och anställda i regionen hämta in de 
yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 

Regionstyrelsen ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av 
fullmäktige samt verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat 
annat. 

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att regionen uppfyller 
kommunallagens krav på en god och ekonomisk hushållning och att de olika 
verksamheterna bedrivs i enlighet med dels mål och riktlinjer som fullmäktige 
bestämt, dels de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för respektive 
verksamhet. 

Styrelsen ska två gånger per år rapportera till fullmäktige hur regionens 
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fullmäktiges mål och riktlinjer. 

Regionstyrelsen ska till fullmäktige redovisa hur styrelsen fullgjort av fullmäktige 
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige 
beslutat. 

Privata utförare 
5 § 
Regionstyrelsen ska till regionfullmäktige för beslut upprätta förslag till program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare, i enlighet med kommunallagen 5 kap. 3§, samt se till att 
verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp enligt lag, 
avtal och fullmäktiges program. 

Bolag, stiftelser och kommunalförbund 
6 § 
Regionstyrelsen bereder ägardirektiv till regionens bolag, samt bevakar regionens 
intressen vid bolagsstämmor och andra sammanträden inom bolag, stiftelser och 
kommunalförbund där regionen är ägare eller medverkar på annat sätt. 
Fullmäktige utser regionens representanter i sådana juridiska personer eller andra 
organ. 

Regionstyrelsen ska löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
kommunallagens krav är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som 
regionen äger eller har intresse i. 

Regionstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i 
aktiebolag, som regionen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fast-ställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
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för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finner 
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

Ekonomi och medelsförvaltning 
7 § 
Regionstyrelsen ska: 

 ha hand om regionens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 
meddelade föreskrifter. I uppgiften ingår att bevaka att regionens inkomster 
inflyter samt att betalningar görs i tid och att vidta de åtgärder som behövs 
för att driva in förfallna fordringar 

 ha hand om övrig förvaltning, vilket bl.a. innebär att underhålla och förvalta 
regionens fasta och lösa egendom 

 se till att regionens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

 ansvara för donationsförvaltning 

 upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen 

 se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) 
om kommunal redovisning 

 upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning 

 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser i enlighet med 
fullmäktiges särskilda föreskrifter. 

Personalfrågor
8 § 
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda i regionen. 
Regionstyrelsen är arbetsgivare och har det övergripande strategiska personal- och 
kompetensförsörjningsansvaret medan respektive verksamhetsnämnd har 
bemannings-, kompetens- och arbetsmiljöansvar. 

Regionstyrelsen har hand om frågor som rör förhållande mellan regionen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har i det sammanhanget bl.a. att: 

 med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 förhandla på regionens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt 

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare 

 besluta om stridsåtgärd 
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Personalansvar 
9 § 
Styrelsen har ett direkt arbetsgivaransvar för regiondirektören som är underställd 
regionstyrelsen. Styrelsen anställer/förordnar och entledigar direktörer och 
verksamhetschefer. Styrelsen har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar 
ansvar för organisation, arbetsmiljö och bemanning. 

Krisledning och höjd beredskap 
10 § 
Regionstyrelsen ansvarar för regionens uppgifter enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
(krisledningsnämnd) och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 
och höjd beredskap. 
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Delegering av fullmäktige 
Ekonomi 
11 § 
Regionstyrelsen beslutar om 

 upptagande av lån inom av fullmäktige fastställd beloppsram och riktlinjer 

 avskrivning av fordran som uppgår till mindre än 25 prisbasbelopp 

 i mål och ärenden där styrelsen för regionens talan, med för regionen 
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

Fastigheter 
12 § 
Regionstyrelsen beslutar om utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av 
regionen tillhörig fast egendom. 

Regionstyrelsen beslutar om hyresavtal för inhyrda lokaler. 

Regionstyrelsen beslutar om köp, byte och försäljning av fast egendom m.m. där 
vederlaget eller värdet av ingående delar uppgår till högst 100 prisbasbelopp 
under förutsättning att ärendet inte avser fråga av särskild vikt eller beskaffenhet. 

Yttranden 
13 § 
Regionstyrelsen avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i 
sådana ärenden som inte ligger på annan nämnd eller är av strategisk betydelse 
eller annars av större vikt. 
Samråd ska ske med berörd nämnd/nämnder.
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Övriga uppgifter 
Smittskydd 
14 §
Regionstyrelsen ansvarar för smittskyddsverksamheten enligt lagen (2004:168) 
om smittskydd.

Regional utveckling 
15 § 
Regionstyrelsen ska under fullmäktige ha det övergripande och samordnande 
regionala utvecklingsansvaret, vilket bl.a. innebär att styrelsen utarbetar det 
regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och samordnar insatser för att genomföra 
programmets strategier. 

Forskning och utveckling 
16§ 
Styrelsen ansvarar för övergripande frågor om forskning och utveckling inom alla 
regionens verksamhetsområden. 

Internationellt arbete 
17 § 
Styrelsen har ett övergripande samordningsansvar för regionens internationella 
arbete. Styrelsen arbetar med internationella frågor inom sina sakområden. 

Regiongemensamma frågor
18 §
Styrelsen ansvarar för strategiska frågor inom folkhälsa, säkerhet, energi, klimat, 
miljö samt hållbar utveckling.  

19 § 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för frågor om demokrati, jämlikhet, 
jämställdhet, mångfald och integration. 

Samverkan och samråd 
20 § 
Regionstyrelsen ansvarar för samråd med regionalt Länspensionsråd och 
Länsrådet för funktionsnedsättning.

Regionstyrelsen ska i övrigt och vid behov samverka och samråda med andra 
aktörer som har intressen och ansvar inom de sakområden som ligger inom 
styrelsens uppdrag. 

IT-stöd och informationssäkerhet 
21 § 
Regionstyrelsen ansvarar för regionens gemensamma IT-stöd och övergripande 
frågor om informationssäkerhet. 
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Arkivmyndighet 
22§ 
Regionstyrelsen är regionens arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). 
Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 

Personuppgiftsansvar 
23 § 
Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som görs i verksamheten. Regionstyrelsen utser dataskyddsombud och ansvarar i 
övrigt för frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen.

Processbehörighet 
24 § 
Regionstyrelsen för själv eller genom ombud regionens talan i alla mål eller 
ärenden, om det inte på grund av lag, annan författning eller fullmäktiges beslut 
åligger annan. Detta gäller också mål där någon begärt laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan. 

Digital anslagstavla, webbplats och sociala medier 
25 § 
Regionstyrelsen ansvarar för regionens digitala anslagstavla. 
Regionsstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för regionens externa och 
interna webb-plats samt regionens sidor på sociala medier, såsom Facebook. 

Övrigt 
26 § 
Regionstyrelsen ska fullgöra i detta reglemente angivna uppgifter samt de 
uppgifter som i övrigt åligger styrelsen enligt kommunallagen, annan lagstiftning 
och fullmäktiges beslut. 

Delegation 
27 § 
Regionstyrelsen får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en 
anställd i regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp 
av ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen. Sådana 
delegationsbeslut ska anmälas till styrelsen vid nästkommande sammanträde. 

Om styrelsen delegerat beslutanderätten till regiondirektören får styrelsen också 
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt 
7 kap. 6 § kommunallagen. Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som 
fattas på vidaredelegation ska anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska 
anmäla besluten i den ordning som styrelsen bestämt. 
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Delgivning 
28 § 
Delgivning till regionstyrelsen sker med ordförande eller den styrelsen beslutar. 

Undertecknande av handlingar 
29 § 
Regionstyrelsens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på styrelsens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören Vid förfall 
för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den ledamot 
som styrelsen utser. 

Styrelsen får även uppdra åt företroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upp-rättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

Utskott och delegationer 
30 § 
Regionstyrelsen ska ha ett arbetsutskott och två delegationer. Arbetsutskottet 
består av fem ledamöter och fem ersättare och har som huvuduppgift att bereda 
arbetet med budget, verksamhetsplan och flerårsplan samt bereda ärenden av 
strategisk karaktär inom områdena ekonomi, personal, kommunikation/ 
information, upphandling, fastigheter och IT. 

Regionstyrelsens har även delegationer inom området upphandling och personal 
som strategiskt ska följa arbetet inom dessa områden. Delegationerna rapporterar 
fortlöpande till regionstyrelsen. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 178 Reglemente för nämnden folkhälsa och 
sjukvård 
Diarienummer: RJL 2018/720

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 
nämnden folkhälsa och sjukvård med föreslagna 
justeringar. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 
nämnden folkhälsa och sjukvård.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente 2018-05-28

Yrkanden/förslag på sammanträdet 
Ordföranden föreslår tillägg under rubriken nämndens uppgifter, 
andra stycket, sista meningen att lyda: Nämnden har ansvar att 
disponera statliga och andra externa medel, som via beslut i 
regionstyrelsen, tilldelats nämndernas verksamhetsområde på ett 
ändamålsenligt sätt. 

I yrkandet instämmer Rachel De Basso och Sibylla Jämting. 

Rachel De Basso föreslår strykning av sista meningen under 
rubriken personalansvar- sidan 3, §9.

I yrkandet instämmer ordföranden. 

Beslutsgång 
Arbetsutskottet bifaller samtliga yrkanden samt i övrigt bifall till 
föreliggande förslag. 
 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Plats: Hasse på Sjökanten, Jönköping  

§ 160 Reglemente för regionstyrelsen och nämnder 
Diarienummer: RJL 2018/724, RJL 2018/720, RJL 2018/721, RJL 
2018/719, RJL 2018/723, RJL 2018/722

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Bordlägger ärendet för handläggning vid kommande 
arbetsutskott i oktober. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har vid sammanträde 2018-05-28 tagit 
beslut om reglementen för styrelse och nämnder inför beslut av 
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Reglementen för styrelse och nämnder inklusive 

protokollsutdrag från parlamentariska nämndens 
sammanträde 2018-05-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs och handläggs på 
kommande arbetsutskott, vilket arbetsutskottet instämmer i. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Plats: Regionens hus sal A

§31
Reglementen för styrelse och nämnder
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige

 Fastställa reglementen för regionstyrelsen, nämnden för 
folkhälsa och sjukvård, nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 
parlamentariska nämnden och patientnämnden enligt nedan 
föreslagna justeringar.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden tar idag beslut om reglementen för 
styrelse och nämnder. Reglementena har tagits fram utifrån den 
skrivelse parlamentariska nämnden ställt till regionfullmäktige om 
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.

I föreliggande förslag till reglemente för regionstyrelsen görs 
följande justeringar:

 Sidan 5 - §17 justering under rubriken Internationellt 
arbete - arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 6 - §23 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att regionstyrelsen utser dataskyddsombud

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden för folkhälsa 
och sjukvård görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §5 tillägg under rubriken Samverkan och samråd
- samråd sker med patient- och brukarföreningar,
patientnämnd samt andra aktörer.

 Sidan 2 -§6 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §10 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden trafik, 
infrastruktur och miljö görs följande justeringar:

 Sidan 2 -§8 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 2 - §12 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §11 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §16 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för parlamentariska nämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 1 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för patientnämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 2 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud

Beslutsunderlag
 Reglemente för samtliga nämnder

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siv Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande

Samuel Godrén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård
Sammansättning 
1 § 
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Arbetsformer 
2 § 
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse, 
nämnder, beredningar, utskott  delegationer och rådgivande organ till styrelse och 
nämnder. 

Nämndens uppgifter 
3 § 
Nämnden ska utöva ledning av regionens hälso- och sjukvård i enlighet med 10 § 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Nämnden ska utöva ledningen av 
folktandvården i enlighet med 11 § tandvårdslagen (1985:125) samt ledningen av 
regionens insatser enligt 22 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att 
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till 
givna ramar. Nämnden har ansvar att disponera statliga och andra externa medel 
som tilldelats regionen inom nämndens verksamhetsområde på ett ändamålsenligt 
sätt. 

Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden ska, inom de ramar som fullmäktige fastställer, verka för en bättre hälsa 
hos befolkningen och bra vård på lika villkor utifrån befolkningens behov. 

Nämnden ansvarar för att hälso- och sjukvården bedrivs professionellt och 
kostnadseffektivt. 

Nämnden ska säkra en hög kompetens på det medicinska och vårdnadsmässiga 
omhändertagande av patienterna. 

Nämnden ansvarar för att ett systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs enligt 
patientsäkerhetslagen (2017: 62 samt 2010:659). 
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Nämnden; 

 ansvarar för regionens medicinska biobank enligt lagen (2002:297) om 
biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 

 beslutar om besöksinskränkningar enligt lagen (1996:981) om 
besöksinskränkningar vid, viss tvångsvård, samt 

 fullgör i övrigt uppgifter som ankommer på huvudman/vårdgivare enligt 
författningar på hälso- och sjukvårdsområdet, i den mån sådana uppgifterna 
inte ligger på styrelsen. 

Nämnden ska följa upp och utvärdera såväl utlagd verksamhet som verksamhet 
som bedrivs i egen regi. Nämnden har att utarbeta förslag till regelbok för vårdval.

Nämnden ansvarar för frågor som rör läkemedelskommittén. 

Nämnden ansvarar för rikssjukvårdsfrågor och specialistvård utomlands. 

Nämnden ansvarar för utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Yttranden (delegering av fullmäktige) 
4 § 
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområden och som inte är av 
strategisk betydelse eller annars av större vikt. Samråd ska ske med berörda 
nämnd/nämnder.

Samverkan och samråd 
5 § 
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd sker med patient- och 
brukarföreningar samt andra aktörer som har intressen och ansvar inom nämndens 
sakområden. 

Internationella frågor 
6 § 
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden. 

Regiongemensamma uppgifter
7 §
Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet, 
mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet. 

Redovisning
8 § 
Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige 
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige 
beslutat.  
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Personalansvar  
9 § 
Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för 
organisation, arbetsmiljö, kompetens och bemanning.  Nämnden har i övrigt 
ansvar för de personalfrågor som uppkommer inom nämndens 
verksamhetsområde.

Personuppgiftsansvar 
10 § 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
görs i verksamheten. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för 
frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 

Delegation 
11 § 
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i 
regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av 
ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 37-39§§ kommunallagen. Sådana 
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. 

Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också 
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt 
7 kap. 6 § kommunallagen. 

Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska 
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som 
nämnden bestämt. 

Delgivning 
12 § 
Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 
13 § 
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid 
förfall för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen utser. 

Nämnden får även uppdra åt företroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 179 Reglemente för nämnden trafik, infrastruktur 
och miljö 
Diarienummer: RJL 2018/721 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 
nämnden trafik, infrastruktur och miljö med föreslagna 
justeringar. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 
nämnden trafik, infrastruktur och miljö   

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente 2018-05-28

Yrkanden/förslag på sammanträdet 
Ordföranden föreslår tillägg under rubriken nämndens uppgifter, 
andra stycket, sista meningen att lyda: Nämnden har ansvar att 
disponera statliga och andra externa medel, som via beslut i 
regionstyrelsen, tilldelats nämndernas verksamhetsområde på ett 
ändamålsenligt sätt. 

I yrkandet instämmer Rachel De Basso och Sibylla Jämting. 

Rachel De Basso föreslår strykning av sista meningen under 
rubriken personalansvar – sidan 2, §11.

I yrkandet instämmer ordföranden. 

Rune Backlund föreslår en ändring under rubriken nämndens 
uppgifter, första stycket till att lyda: Nämnden ansvarar för de 
regionala utvecklingsfrågorna som omfattar samhällsplanering 
som trafik, kommunikationer, infrastruktur, bostadsplanering och 
attraktiva miljöer. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Rune Backlund föreslår även en ändring under rubriken trafik och 
kommunikationer, fjärde stycket till att lyda: Nämnden ansvarar 
för sjukresor inom och utom länet i enlighet med Lag (1991:419) 
om resekostnadsersättning vid sjukresor.
Sista meningen i stycket stryks då denna förekommer i tidigare 
text. 

Beslutsgång 
Arbetsutskottet bifaller samtliga yrkanden samt i övrigt bifall till 
föreliggande förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Plats: Hasse på Sjökanten, Jönköping  

§ 160 Reglemente för regionstyrelsen och nämnder 
Diarienummer: RJL 2018/724, RJL 2018/720, RJL 2018/721, RJL 
2018/719, RJL 2018/723, RJL 2018/722

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Bordlägger ärendet för handläggning vid kommande 
arbetsutskott i oktober. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har vid sammanträde 2018-05-28 tagit 
beslut om reglementen för styrelse och nämnder inför beslut av 
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Reglementen för styrelse och nämnder inklusive 

protokollsutdrag från parlamentariska nämndens 
sammanträde 2018-05-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs och handläggs på 
kommande arbetsutskott, vilket arbetsutskottet instämmer i. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Plats: Regionens hus sal A

§31
Reglementen för styrelse och nämnder
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige

 Fastställa reglementen för regionstyrelsen, nämnden för 
folkhälsa och sjukvård, nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 
parlamentariska nämnden och patientnämnden enligt nedan 
föreslagna justeringar.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden tar idag beslut om reglementen för 
styrelse och nämnder. Reglementena har tagits fram utifrån den 
skrivelse parlamentariska nämnden ställt till regionfullmäktige om 
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.

I föreliggande förslag till reglemente för regionstyrelsen görs 
följande justeringar:

 Sidan 5 - §17 justering under rubriken Internationellt 
arbete - arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 6 - §23 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att regionstyrelsen utser dataskyddsombud

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden för folkhälsa 
och sjukvård görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §5 tillägg under rubriken Samverkan och samråd
- samråd sker med patient- och brukarföreningar,
patientnämnd samt andra aktörer.

 Sidan 2 -§6 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §10 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden trafik, 
infrastruktur och miljö görs följande justeringar:

 Sidan 2 -§8 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 2 - §12 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §11 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §16 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för parlamentariska nämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 1 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för patientnämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 2 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud

Beslutsunderlag
 Reglemente för samtliga nämnder

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siv Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande

Samuel Godrén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



REGLEMENTE 1(3)

         

Godkänt av   Gäller från   
Innehållsansvarig Linda Byman Version 0.11
Kapitel   Dokument ID 88514

Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö
Sammansättning 
1 § 
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Arbetsformer 
2 § 
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse, 
nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och 
nämnder. 

Nämndens uppgifter 
Allmänt 
3 § 
Nämnden ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna inom trafik och 
kommunikationer, infrastruktur. 

Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att 
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till 
givna ramar. Nämnden har ansvar att disponera statliga och andra externa medel 
som tilldelats regionen inom nämndens verksamhetsområde på ett ändamålsenligt 
sätt.

Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden ska följa och till styrelsen initiera frågor inom den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Trafik och kommunikationer 
4§ 
Nämnden ansvarar för frågor hänförliga till den regionala kollektivtrafiken. 

Nämnden fullgör regionens uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet 
enligt lagen om kollektivtrafik samt regionens uppgifter enligt lagen (1997:736) 
om färdtjänst och lagen (1997:735) riksfärdtjänst. 

Nämnden ansvarar för regionens trafikplanering och för att förslag till regionala 
trafikförsörjningsprogram (RTP) och länstransportplan (LTP) utarbetas och följs. 
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Nämnden ansvarar för sjukresor inom och utom länet. 

Nämnden  har att utarbeta förslag till trafikförsörjningsprogram för regionen.

Hållbar utveckling 
5 § 
Nämnden ska till styrelsen bereda program för hållbar utveckling.

Yttranden (delegering av fullmäktige) 
6§ 
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana 
ärenden som faller inom nämndens sakområden och som inte är av strategisk 
betydelse eller annars av större vikt. Samråd sker vid behov med berörd 
nämnd/nämnder.

Samverkan och samråd 
7 § 
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd vid behov sker med aktörer som 
har intressen och ansvar inom nämndens sakområden. 

Internationella frågor 
8 § 
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden. 

Regiongemensamma uppgifter
9 §
Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet, 
mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet. 

Redovisning
10 § 
Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige 
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige 
beslutat.  

Personalansvar 
11 § 
Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för 
organisation, arbetsmiljö, kompetens och bemanning.  Nämnden har i övrigt 
ansvar för de personalfrågor som uppkommer inom nämndens 
verksamhetsområden.

Personuppgiftsansvar 
12 § 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
görs i verksamheten. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för 
frågor som an-kommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 
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Delegation 
13 § 
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i 
regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av 
ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap.37-39§§ kommunallagen. Sådana 
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. 

Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också 
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt 
7 kap. 6§ kommunallagen. 

Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska 
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som 
nämnden bestämt. 

Delgivning 
14 § 
Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 
15 § 
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid 
förfall för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen utser. 

Nämnden får även uppdra åt företroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upp-rättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 180 Reglemente för nämnden arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2018/719

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för nämnden 
folkhälsa och sjukvård med föreslagna justeringar. 

Reservation 
Sibylla Jämting reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 
nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente 2018-05-28

Yrkanden/förslag på sammanträdet 
Ordföranden föreslår tillägg under rubriken nämndens uppgifter, 
andra stycket, sista meningen att lyda: Nämnden har ansvar att 
disponera statliga och andra externa medel, som via beslut i 
regionstyrelsen, tilldelats nämndernas verksamhetsområde på ett 
ändamålsenligt sätt.

I yrkandet instämmer Rachel De Basso och Sibylla Jämting. 

Rachel De Basso föreslår strykning av sista meningen under 
rubriken personalansvar – sidan 3, §15.

I yrkandet instämmer ordföranden. 

Sibylla Jämting föreslår en ändring under rubriken nämndens 
uppgifter, första stycket – att ändra från ekonomisk tillväxt till 
ekonomisk utveckling. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till 
skrivning mot Sibylla Jämtings yrkande avseende ändring till 
ekonomisk utveckling. Finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet 
med föreliggande förslag och avslår yrkandet. 

Arbetsutskottet bifaller yrkanden från ordföranden samt Rachel De 
Basso och bifaller i övrigt föreliggande förslag.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Plats: Hasse på Sjökanten, Jönköping  

§ 160 Reglemente för regionstyrelsen och nämnder 
Diarienummer: RJL 2018/724, RJL 2018/720, RJL 2018/721, RJL 
2018/719, RJL 2018/723, RJL 2018/722

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Bordlägger ärendet för handläggning vid kommande 
arbetsutskott i oktober. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har vid sammanträde 2018-05-28 tagit 
beslut om reglementen för styrelse och nämnder inför beslut av 
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Reglementen för styrelse och nämnder inklusive 

protokollsutdrag från parlamentariska nämndens 
sammanträde 2018-05-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs och handläggs på 
kommande arbetsutskott, vilket arbetsutskottet instämmer i. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Plats: Regionens hus sal A

§31
Reglementen för styrelse och nämnder
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige

 Fastställa reglementen för regionstyrelsen, nämnden för 
folkhälsa och sjukvård, nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 
parlamentariska nämnden och patientnämnden enligt nedan 
föreslagna justeringar.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden tar idag beslut om reglementen för 
styrelse och nämnder. Reglementena har tagits fram utifrån den 
skrivelse parlamentariska nämnden ställt till regionfullmäktige om 
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.

I föreliggande förslag till reglemente för regionstyrelsen görs 
följande justeringar:

 Sidan 5 - §17 justering under rubriken Internationellt 
arbete - arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 6 - §23 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att regionstyrelsen utser dataskyddsombud

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden för folkhälsa 
och sjukvård görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §5 tillägg under rubriken Samverkan och samråd
- samråd sker med patient- och brukarföreningar,
patientnämnd samt andra aktörer.

 Sidan 2 -§6 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §10 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden trafik, 
infrastruktur och miljö görs följande justeringar:

 Sidan 2 -§8 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 2 - §12 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §11 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §16 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för parlamentariska nämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 1 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för patientnämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 2 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud

Beslutsunderlag
 Reglemente för samtliga nämnder

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siv Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande

Samuel Godrén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet
Sammansättning 
1 § 
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Arbetsformer 
2 § 
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse, 
nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och 
nämnder. 

Nämndens uppgifter 
Allmänt 
3 § 
Nämnden ansvarar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, 
näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, kulturverksamhet och ökad 
sysselsättning i regionen. 

Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att 
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till 
givna ramar. Nämnden har ansvar att disponera statliga och andra externa medel 
som tilldelats regionen inom nämndens verksamhetsområde på ett ändamålsenligt 
sätt.
.

Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden ska följa och till styrelsen initiera frågor inom den regionala 
utvecklingsstrategin.

Företagsutveckling och tillväxt 
4 § 
Nämnden ansvarar för frågor som rör näringsliv och innovation och utveckling av 
besöksnäringen. I detta ligger bl.a. att utföra uppgifter inom ramen för EU:s 
strukturfondprogram och fördela regionalpolitiska utvecklingsmedel och övriga 
tillväxtmedel. 

Skolor och folkhögskolor 
5 § 
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Nämnden är utbildningsnämnd enligt 2 kap. 3 § (2010:800) skollagen beträffande 
regionens offentliga skolväsende och fullgör regionens uppgifter enligt skollagen 
och till denna hörande författningar. Nämnden är styrelse för Tenhults 
naturbruksgymnasium och Stora Segerstad Naturcentrum. 

Nämnden är även styrelse för Sörängens folkhögskola och Värnamos 
folkhögskola. 

Landsbygdsutveckling 
6 § 
Nämnden ska bidra till landsbygdsutvecklingen genom att i samverkan med andra 
aktörer initiera, påverka och koordinera utvecklingsinsatser 

Kompetensförsörjning 
7 § 
Nämnden ska arbeta för att stödja kompetensförsörjningen i länet och ansvara för 
det statliga uppdraget rörande kompetensplattformar. 

Kultur och fritid 
8 § 
Nämnden ansvarar för regionens kulturverksamhet och ska ses till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med av fullmäktige fastställd kulturplan. 
Nämnden fördelar och följer upp statsbidrag och regionala bidrag till de regionala 
kulturinstitutionerna i regionen samt bidrag och stipendier till regionala ideella 
organisationer och föreningar. Nämnden förvaltar regionens konstsamling och 
svarar för konstinköp. 

Nämnden ska arbeta för ett rikt och aktivt natur- och fritidsliv i regionen. 

Nämnden ansvarar för framtagande av förslag till regional kulturplan. 

Yttranden (delegering av fullmäktige) 
9 § 
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetensområden och som inte är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt. Samråd sker vid behov med 
berörd nämnd/nämnder.

Samverkan och samråd 
10§ 
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd vid behov sker med aktörer som 
har intressen och ansvar inom nämndens sakområden. 

Internationella frågor 
11 § 
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden. 

Regiongemensamma uppgifter
12 §
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Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet, 
mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet. 

Yttranden (delegering av fullmäktige) 
13 § 
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområden och som inte är av 
strategisk  betydelse eller annars av större vikt. Samråd ska ske med övriga 
berörda nämnd/nämnder.

Redovisning
14 § Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige 
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige 
beslutat.  

Personalansvar  
15 § Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för 
organisation, arbetsmiljö, kompetens och bemanning. Nämnden har i övrigt 
ansvar för de personalfrågor som uppkommer inom nämndens 
verksamhetsområden.

Personuppgiftsansvar 
16 § 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
görs i verksamheten. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för 
frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Delegation 
17 § 
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i 
regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av 
ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 37-39 § kommunallagen. Sådana 
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. 

Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också 
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt 
7 kap. 6 § kommunallagen. 

Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska 
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som 
nämnden bestämt. 

Delgivning 
18 § 
Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 
19 §  
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Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid 
förfall för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen utser. 

Nämnden får även uppdra åt företroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 181 Reglemente för patientnämnden 
Diarienummer: RJL 2018/723

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 
patientnämnden. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 
patientnämnden.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente 2018-05-28

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Plats: Hasse på Sjökanten, Jönköping  

§ 160 Reglemente för regionstyrelsen och nämnder 
Diarienummer: RJL 2018/724, RJL 2018/720, RJL 2018/721, RJL 
2018/719, RJL 2018/723, RJL 2018/722

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Bordlägger ärendet för handläggning vid kommande 
arbetsutskott i oktober. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har vid sammanträde 2018-05-28 tagit 
beslut om reglementen för styrelse och nämnder inför beslut av 
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Reglementen för styrelse och nämnder inklusive 

protokollsutdrag från parlamentariska nämndens 
sammanträde 2018-05-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs och handläggs på 
kommande arbetsutskott, vilket arbetsutskottet instämmer i. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Plats: Regionens hus sal A

§31
Reglementen för styrelse och nämnder
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige

 Fastställa reglementen för regionstyrelsen, nämnden för 
folkhälsa och sjukvård, nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 
parlamentariska nämnden och patientnämnden enligt nedan 
föreslagna justeringar.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden tar idag beslut om reglementen för 
styrelse och nämnder. Reglementena har tagits fram utifrån den 
skrivelse parlamentariska nämnden ställt till regionfullmäktige om 
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.

I föreliggande förslag till reglemente för regionstyrelsen görs 
följande justeringar:

 Sidan 5 - §17 justering under rubriken Internationellt 
arbete - arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 6 - §23 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att regionstyrelsen utser dataskyddsombud

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden för folkhälsa 
och sjukvård görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §5 tillägg under rubriken Samverkan och samråd
- samråd sker med patient- och brukarföreningar,
patientnämnd samt andra aktörer.

 Sidan 2 -§6 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §10 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden trafik, 
infrastruktur och miljö görs följande justeringar:

 Sidan 2 -§8 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 2 - §12 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §11 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §16 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för parlamentariska nämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 1 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för patientnämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 2 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud

Beslutsunderlag
 Reglemente för samtliga nämnder

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siv Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande

Samuel Godrén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



REGLEMENTE 1(2)

         

Godkänt av   Gäller från   
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.6
Kapitel   Dokument ID 89484

Reglemente för patientnämnden
Sammansättning 
Patientnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Samtliga ledamöter 
och ersättare kallas till nämndens sammanträden. 

Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen för styrelser, nämnder, 
beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och nämnder. 

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag 
Nämndens fullgör Region Jönköpings läns uppgifter som regleras i lag (2017:372) 
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvård och tandvård. 

Nämnden ska se till att dess verksamhet bedrivs enligt de mål och riktlinjer som 
regionfullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

För att kunna fullgöra sitt uppdrag har nämnden rätt att begära in de uppgifter och 
upplysningar som nämnden behöver från Region Jönköpings läns verksamheter 
och medarbetare. 

Nämnden ska i förekommande fall utse stödperson till patient som vårdas med 
stöd av Lagen om psykiatrisk tvångsvård och Lagen om rättpsykiatrisk vård samt 
till den som isolerats enligt Smittskyddslagen. 

Nämnden ska senast den sista februari varje år lämna dels en redogörelse för sin 
verksamhet, dels en analys av verksamheten föregående år till Inspektionen för 
vård och omsorg samt Socialstyrelsen. Redogörelsen ska även lämnas till 
regionfullmäktige före den sista februari. 

Utifrån synpunkter och klagomål ska nämnden stödja och hjälpa enskilda 
patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvård samt tandvård genom att: 

 tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna 
behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvård och 
tandvård 

 främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal 

 hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet 

 rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 
vårdgivare och vårdenheter 



REGLEMENTE 2(2)

Godkänt av   Gäller från   
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.6
Kapitel   Dokument ID 89484

  informera allmänhet, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda om 
sin verksamhet 

 förutsatt att kommun i länet ingått överenskommelse med Region 
Jönköpings län får regionen fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen 
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvård. 

Nämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som regionfullmäktige ger nämnden. 

Personuppgiftsansvar 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i nämndens verksamhet. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i 
övrigt för frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 182 Reglemente för parlamentariska nämnden 
Diarienummer: RJL 2018/722

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för 
parlamentariska nämnden. 

Reservation
Rachel De Basso reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för 
nämnden folkhälsa och sjukvård  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente 2018-05-28

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 
Ordföranden yrkar på en ändring under rubriken nämndens 
verksamhetsområde och uppdrag, ändring av punkt 2, där punkt 
sätts efter förtroendevalda. Tillägg av ny punkt lydande: 
Nämnden ska januari året före valår lämna förslag till ändringar i 
den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.  

Rachel De Basso yrkar på att det i reglementet ska framgå att det 
enskilt största partiet - Socialdemokraterna har två ledamöter och 
två ersättare. 

Maria Frisk yrkar avslag på Rachel De Bassos yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till 
skrivning mot Rachel De Bassos yrkande avseende antal 
ledamöter för det enskilt största partiet - Socialdemokraterna. 
Finner att arbetsutskottet avslår yrkandet. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Arbetsutskottet bifaller yrkanden från ordföranden och bifaller i 
övrigt föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Plats: Hasse på Sjökanten, Jönköping  

§ 160 Reglemente för regionstyrelsen och nämnder 
Diarienummer: RJL 2018/724, RJL 2018/720, RJL 2018/721, RJL 
2018/719, RJL 2018/723, RJL 2018/722

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Bordlägger ärendet för handläggning vid kommande 
arbetsutskott i oktober. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har vid sammanträde 2018-05-28 tagit 
beslut om reglementen för styrelse och nämnder inför beslut av 
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Reglementen för styrelse och nämnder inklusive 

protokollsutdrag från parlamentariska nämndens 
sammanträde 2018-05-28

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs och handläggs på 
kommande arbetsutskott, vilket arbetsutskottet instämmer i. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid: 2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:00-

16:00 dag 2

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

Plats: Regionens hus sal A

§31
Reglementen för styrelse och nämnder
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige

 Fastställa reglementen för regionstyrelsen, nämnden för 
folkhälsa och sjukvård, nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 
parlamentariska nämnden och patientnämnden enligt nedan 
föreslagna justeringar.

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden tar idag beslut om reglementen för 
styrelse och nämnder. Reglementena har tagits fram utifrån den 
skrivelse parlamentariska nämnden ställt till regionfullmäktige om 
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.

I föreliggande förslag till reglemente för regionstyrelsen görs 
följande justeringar:

 Sidan 5 - §17 justering under rubriken Internationellt 
arbete - arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 6 - §23 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att regionstyrelsen utser dataskyddsombud

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden för folkhälsa 
och sjukvård görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §5 tillägg under rubriken Samverkan och samråd
- samråd sker med patient- och brukarföreningar,
patientnämnd samt andra aktörer.

 Sidan 2 -§6 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §10 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden trafik, 
infrastruktur och miljö görs följande justeringar:

 Sidan 2 -§8 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 2 - §12 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid: 2018-05-28 kl.09.30-12.45

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet görs följande justeringar:

 Sidan 2 - §11 under rubriken Internationellt arbete - 
arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.

 Sidan 3 - §16 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för parlamentariska nämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 1 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

I föreliggande förslag till reglemente för patientnämnden 
görs följande justeringar:

 Sidan 2 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 
justering att nämnden utser dataskyddsombud

Beslutsunderlag
 Reglemente för samtliga nämnder

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siv Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande

Samuel Godrén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



REGLEMENTE 1(1)

         

Godkänt av   Gäller från   
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.6
Kapitel   Dokument ID 89476

Reglemente för parlamentariska nämnden
Sammansättning
Parlamentariska nämnden består av en ledamot och en ersättare per parti 
representerat i regionfullmäktige.

Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för 
styrelse, nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ 
till styrelse och nämnder.

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag
 Nämnden ska följa regionkommunens politiska processer, organisation och 

arbetsformer i det politiska arbetet

 Nämnden ska föreslå regionfullmäktige att besluta i frågor om 
arvodesersättningar för de förtroendevalda samt om den politiska 
organisationen för de företroendevalda.

 Nämnden är pensionsmyndighet för förtroendevalda

 Nämnden ansvarar för och beslutar om tolkningar och 
tillämpningsanvisningar vad gäller förtroendevaldas pensioner och arvoden.

Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden utser 
dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för frågor som ankommer på 
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

Plats: Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 
Eksjö

§ 82 Reviderat KomHem-avtal
Diarienummer: RJL2018/1556

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna föreliggande reviderat KOMHEM-avtal. 

Sammanfattning
KomHem-avtal, undertecknat i maj 2012 sades upp av 
kommunerna hösten 2017.
Nu föreligger nytt förslag på avtal där några ändringar gjorts.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-18
 Förslag till reviderat KomHem-avtal 2018-06-14

Beslut skickas till
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Bertil Nilsson Elisabeth Töre

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 103-120
Tid: 2018-09-04, kl 08:00-09:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 105 Reviderat KomHem-avtal
Diarienummer: RJL2018/1556

Beslut
Nämnden föreslås 

 Godkänna föreliggande reviderat KOMHEM-avtal. 

Sammanfattning
KomHem-avtal, undertecknat i maj 2012 sades upp av 
kommunerna hösten 2017.
Nu föreligger nytt förslag på avtal där några ändringar gjorts.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-18
 Förslag till reviderat KomHem-avtal 2018-06-14

Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-09-18 RJL 2018/1556

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Revidering av KOMHEM avtal
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 Godkänner föreliggande reviderat KOMHEM avtal 

Sammanfattning
KomHem avtal, undertecknat i maj 2012 sades upp av kommunerna hösten 2017.
Nu föreligger nytt förslag på avtal där några ändringar gjorts.

Information i ärendet
Ett nytt reviderat KOMHEM avtal är framtaget som ersätter avtalet från maj 2012.
Det nya avtalet gäller 2019-01-01 - - 2024-12-31. Avtalet förlängs med fem år om 
inte endera regionen eller länets samtliga kommuner senast 12 månader före 
avtalstidens utgång sagt upp avtalet.

Justeringar gjorda i avtalet jämfört med det tidigare avtalet är: 
 Avsnitt 3 Avtalets omfattning och lagliga grund, sidan 4. Huvudmännens 

ansvar enligt detta avtal kopplas till överenskommelsen om utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. Giltigt från och med 2018-01-15. 

 Avsnitt 4.2.2 Specialiserad hemsjukvård, sidan 7. Kommunerna skall 
involveras i ett gemensamt arbete för att nå en optimal ansvarsfördelning, 
inom och mellan regionens specialiserade psykiatriska vård och 
kommunernas hälso- och sjukvård, som kan accepteras av båda 
huvudmännen.

 Avsnitt 4.2.6 Medicintekniska produkter, sidan 8. I samband med 
förtroendeförskrivning skall kvalitén på överrapportering och 
uppföljningsansvar kvalitetssäkras. Förskrivande part har ansvar för 
uppföljning. Om uppföljningsansvaret skall hanteras av annan part, krävs 
en aktiv överrapportering. 

 Avsnitt 4.3.1 Konsultativt stöd, sidan 10. Utbildning och handledning som 
säkerställs och garanteras av regionen till personal i hemsjukvård

 Region Jönköpings län har lämnat följande synpunkter i revidering av 
KOMHEM avtal: 
Förtydligande i avsnitt 4.1.5 Läkarmedverkan enligt följande: 
I patientansvarig läkares ansvar ingår att ge stöd till kommunens berörda 
personal i medicinska frågor kopplade till enskilda patienter. Ansvarig 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2018/1556

sjuksköterska i kommunen kontaktar läkare som bedömer behovet av 
hembesök. 
Hemsjukvårdspatienter ska kunna erhålla akuta läkarbesök inom fyra 
timmar i hemmet dygnet runt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-18
 Förslag till reviderat KomHem-avtal 2018-06-14

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 96-102
Tid: 2018-08-13, kl 10:00-12:05

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 101 Reviderat KomHem-avtal
Diarienummer: RJL2018/1556

Beslut 
Presidiet beslutar

 Ett förtydligande görs i avtalsförslaget i avsnitt 4.1.5 
enligt följande: 
I patientansvarig läkares ansvar ingår att ge stöd till 
kommunens berörda personal i medicinska frågor 
kopplade till enskilda patienter. 
Ansvarig sjuksköterska i kommunen kontaktar läkare som 
bedömer behovet av hembesök. 
Hemsjukvårdspatienter ska kunna erhålla akuta 
läkarbesök inom fyra timmar i hemmet dygnet runt. 

 Beslut om det reviderade KomHem-avtalet tas i nämnden 
vid sammanträdet den 18 september och därefter beslut i 
regionfullmäktige.

Information i ärendet
Vid nämndens sammanträde 2018-06-26 lämnandes information 
om det reviderade KomHem-avtalet av Ola Götesson och Thomas 
Tryggvesson.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd för folkhälsa och sjukvård 2018-

06-26
 Protokollsutdrag från sammanträde med primärkommunalt 

samverkansorgan 2018-06-14
 Förslag till reviderat KomHem-avtal 2018-06-14

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Ett förtydligande föreslås i avsnitt 4.1.5 enligt följande: 
I patientansvarig läkares ansvar ingår att ge stöd till kommunens 
berörda personal i medicinska frågor kopplade till enskilda 
patienter.
Ansvarig sjuksköterska i kommunen kontaktar läkare som 
bedömer behovet av hembesök. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 96-102
Tid: 2018-08-13, kl 10:00-12:05

Hemsjukvårdspatienter ska kunna erhålla akuta läkarbesök inom 
fyra timmar i hemmet dygnet runt. 

Beslutsgång
På ordförandens fråga beslutar presidiet att ovanstående 
förtydligande görs samt att beslut om det reviderade KomHem-
avtalet tas i nämnden vid sammanträdet den 18 september, samt 
att beslut därefter tas i regionfullmäktige.

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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1. AVTALSPARTER 

Avtalsparter är Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län. 

Överenskommelsen avser samverkan och ekonomisk reglering mellan huvudmännen. 

Regionens och kommunernas interna ansvarsfördelning regleras inte. 
 

2. INLEDNING 

2.1 Värdegrund 

Gemensam värdegrund för länets hemsjukvård ”KomHem - vård, omsorg och rehab nära dig” är: 

 Vi utgår från patientens/brukarens behov. 

 Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser. 

 Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit. 

 Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens 

2.2 Viljeinriktning 

Regionen och kommunerna ska tillsammans definiera och utforma en framtida hemsjukvård 

som utgår från invånarnas behov av vård, omsorg och rehabilitering. Förändringsarbetet 

präglas av patientens/brukarens fokus. Patienten/brukaren har stort inflytande, kan påverka 

vården, får möjlighet att ta eget ansvar och upplever ökad trygghet i hemmet. Insatserna 

stödjer patientens/brukarens självständighet. Möjligheterna att få hälso- och sjukvårdsinsatser 

utförda i hemmet ökar för de som har behov av det. Invånarna upplever att det är en 

sammanhållen vård, omsorg och rehabilitering genom teamarbete. 

 

Under förändringsarbetet görs ansträngningar för att utveckla ett starkt förtroende mellan 

huvudmännen vilket säkrar en god samverkan. En mer ändamålsenlig ansvarsfördelning 

mellan huvudmännen ger en resurseffektiv hemsjukvård och parallellt organiserande undviks. 

 

Hemsjukvården utmärks av trygghet och utvecklingsarbete, av att man ser nya möjligheter 

och att bästa möjliga kompetens uppnås i samverkan. 

2.3 Förändrat ansvar för hälso- och sjukvård 

Med detta avtal övertar kommunerna ansvar för: 

 hemsjukvård till patienter dygnet runt, oavsett ålder och diagnos 

 insatser till och med specialistsjuksköterska, exempelvis distriktssköterska, 
sjukgymnast och arbetsterapeut 

 planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (inklusive 

rehabilitering, habilitering och palliativ vård), till patient registrerad som mottagare av 

hemsjukvård på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk och psykiatrisk hemsjukvård 

från den dag behovet uppstår och vårdplan upprättats 

 planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå hos patienter i 

ordinärt boende som inte har hemsjukvård 

 förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende 

2.4 Stöd i tillämpning 

Parterna har utarbetat ett fördjupningsdokument innehållande bakgrundsfakta och stöd i 

tillämpningen (Så gick det till juni 2013). 
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3. AVTALETS OMFATTNING OCH LAGLIGA GRUND 

Avtalet avser övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i enlighet med 18 och 18 b §§ 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) från regionen till kommunerna. Övertagandet 

omfattar hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i ordinärt 

boende. 

 

Enligt 3 § HSL ska regionen erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta, 

kvarskrivna eller stadigvarande vistas inom regionen. 

 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 

ges företräde till vården (2 § HSL). 

 

I HSL 18 § regleras att kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de som bor i 

särskilda boenden, bostäder med särskild service och de som vistas i dagverksamhet och i 

daglig verksamhet. En kommun får även i övrigt erbjuda de som vistas i kommunen hälso- 

och sjukvård i hemmet. Regionen har rätt att överlåta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård 

till en kommun inom länet, om regionen och kommunen kommer överens om det. 

 

Enligt socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda 

får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som 

vilar på andra huvudmän. Vardera parten har sitt ansvar gentemot de patientgrupper som 

avtalet avser. Ingen part har ett övergripande ansvar som innebär ett ökat åtagande om en part 

inte uppfyller sitt ansvar enligt detta avtal. 

 

Huvudmännens ansvar enligt detta avtal kopplas till överenskommelsen om utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård. Giltigt från och med 2018-01-15. 

 

4. DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR 

4.1 Ansvarsfördelning och övergripande definitioner 

Ansvarsfördelningen ger vägledning för i vilken vårdform patienten ska få sina hälso- och 

sjukvårdsinsatser tillgodosedda. Den utgår från patientens omvårdnads-, rehabiliterings- och 

vårdbehov. 

 

Regionen ansvarar för all mottagningsverksamhet i primärvården och specialistsjukvården. 

Personal från vårdcentral och/eller specialistsjukvård kan göra enstaka besök (hembesök, 

arbetsplatsbesök, besök på annan plats där patient vistas) utanför mottagningen då detta är en 

del i regionens åtagande för att tillgodose patientens behov av omvårdnad, behandling och 

rehabilitering. 

 

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som 

på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte på egen hand eller med stöd kan 

uppsöka vårdcentral eller mottagning, utan stora påfrestningar eller olägenheter. 

Hemsjukvård/hembesök ska även erbjudas när det ger mervärde för patientens fortsatta vård, 

omsorg och rehabilitering. Mervärde kan innebära ökad patientsäkerhet, delaktighet och 

trygghet för den enskilde. Det kan också innebära ökad möjlighet till teamsamverkan kring 

patienten, ökad möjlighet att bedöma behov, göra riskbedömningar samt ge bättre effekt av 

vård och rehabiliteringsinsatser. 
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4.1.1 Primärvård 

Med primärvård avses hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller 

sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande 

medicinska behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte 

kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser.1 

 

4.1.2 Specialiserad vård 

Med specialiserad vård avses hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade 

åtgärder än vad som kan ges i primärvården.1 

 

4.1.3 Hemsjukvård 

Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande 

och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden.1 

 

I hemsjukvårdsbegreppet ingår medicinsk utredning, behandling och omvårdnad samt 

förebyggande arbete, habilitering och rehabilitering. Insatser ska föregås av vårdplanering. 
 

4.1.4 Patient 

Med patient avses person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.1 

 

4.1.5 Läkarmedverkan 

Regionen ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god 

hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende samt övriga verksamheter som avses i 18 § 

första och andra stycket i HSL. Regionen ska med länets kommuner sluta avtal om 

omfattningen av och formerna för läkarmedverkan, HSL 26 d §. 

 

Den medverkan av läkare som behövs i hemsjukvården ska även tillgodose den enskildes 

behov av en sådan fast läkarkontakt som anges i 5 § andra stycket HSL. Där föreskrivs att 

regionen ska organisera primärvården så att alla som är bosatta inom regionen får tillgång till 

och kan välja en läkarkontakt. Läkaren ska även akut kunna ge nödvändiga insatser i olika 

boendeformer där kommunen ansvarar för vården. Ramavtal om läkarmedverkan inom 

kommunal hälso- och sjukvård ingår som en del i detta avtal. Lokala överenskommelser 

tecknas mellan regionenen och respektive kommun.  

 
I patientansvarig läkares ansvar ingår att ge stöd till kommunens berörda personal i medicinska frågor       

kopplade till enskilda patienter. 

Ansvarig sjuksköterska i kommunen kontaktar läkare som bedömer behovet av hembesök. 

Hemsjukvårdspatienter ska kunna erhålla akuta läkarbesök inom fyra timmar i hemmet dygnet runt. 

 

Regionen ansvarar för att läkarinsatser enligt ovan sker i egen regi eller genom avtal. 

Ramavtal, se bilaga 1. 

 

4.1.6 Registrering som mottagare av hemsjukvård 

Då patient i en vårdplan bedöms ha behov av hemsjukvård ska denne registreras som 

mottagare av hemsjukvård. Beslut om registrering görs av kommunen utsedd legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal och/eller regionens läkare efter samråd mellan huvudmännen. 

Vårdplan ska vara upprättad och utgör beslutsunderlag. 

 

 

 
1 
Socialstyrelsens termbank http://www.sos.se/termbank 
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4.1.7 Hemsjukvårdsbesök 

Hemsjukvårdsbesök är en vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan 

patient, som är registrerad som mottagare av hemsjukvård, och hälso- och sjukvårdspersonal i 

patientens bostad eller motsvarande.2 

 

4.1.8 Hembesök 

Med hembesök menas ett öppenvårdsbesök inom hälso- och sjukvården i patients bostad eller 

motsvarande.2 

 

Det avser såväl planerade som akuta hembesök hos patient som inte är registrerad som 

mottagare av hemsjukvård. Hembesök kan aktualiseras i samråd mellan legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal från båda huvudmännen. 
 

4.1.9 Teamarbete 

För en god och säker hemsjukvård krävs samverkan över organisationsgränserna, i en 

gemensam beslutsprocess, utan begränsningar av patientens hälsotillstånd eller 

funktionsnedsättning. Team utformas utifrån patientens behov och utgörs av patient, 

närstående, vård- omsorg- och rehabiliteringspersonal. Specialistfunktioner ska konsulteras, 

utifrån patientens aktuella behov. 

4.2 Specifika definitioner och avgränsningar 

4.2.1 Palliativ vård 

Med palliativ vård avses hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja 

livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär 

beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till 

närstående. Palliativ vård är ett specifikt kunskapsområde och ska vara en del av all vård, 

oberoende av var och av vem vården erbjuds.3 

 

Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med 

grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. 

 

Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation 

medför särskilda behov. 

 

Det kommunala ansvaret för palliativ vård, omfattar såväl allmän som specialiserad palliativ 

vård i ordinärt och särskilt boende. Vården kan utföras med stöd av regionens 

multiprofessionella team, palliativa vårdenheter (PVE). 

 

PVE ansvarar för konsultation och rådgivning avseende vård för patienter med komplexa 

symtom och där särskild kunskap och kompetens krävs. Den kommunala hemsjukvården får 

stöd av PVE på sådant sätt, att specialiserad palliativ vård kan erbjudas i hemmet dygnet runt, 

samt att möjlighet till direktinläggning finns. 

 

4.2.2 Specialiserad hemsjukvård 

Primärvården i Region Jönköpings län bedrev tidigare hemsjukvård som omfattade även 

avancerade hemsjukvårdsinsatser. 

 

 
 

2 
Socialstyrelsens termbank http://www.sos.se/termbank 

3 
Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2011. Regionala Cancercentrum i Samverkan 

http://www.sos.se/termbank
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Kommunen har nu ansvaret för psykiatrisk hemsjukvård och somatisk hemsjukvård på 

primärvårdsnivå. Om och när enskilda patienter ska få specialiserad hemsjukvård av 

kommunen avgörs i samband med upprättande av vårdplan. Vägledning, se bilaga 2, 3. 

 

Kommunerna skall involveras i ett gemensamt arbete för att nå en optimal 

ansvarsfördelning, inom och mellan regionens specialiserade psykiatriska vård och 

kommunernas hälso- och sjukvård, som kan accepteras av båda huvudmännen. 
 

4.2.3 Demensutredning 

Vårdcentralerna ansvarar för basal demensutredning och diagnossättning för patienter enligt 

Fakta4. Demenssjuksköterska och arbetsterapeut deltar i utredningen genom att göra 

bedömning av kognitiva funktioner samt ADL-funktioner. Samtal med närstående görs och 

utgör en del i underlaget för läkarens medicinska bedömning/diagnossättning. 

Vårdcentralerna ansvarar för dessa insatser till patienter som kan ta sig till mottagning. 

 

För patient registrerad som mottagare av hemsjukvård medverkar kommunal hälso- och 

sjukvårdspersonal i utredning genom bedömning av ADL och kognitiva funktioner samt 

närståendesamtal som en del i underlaget för läkarens medicinska 

bedömning/diagnossättning. 
 

4.2.4 Rehabilitering 

Med rehabilitering avses insatser som ska bidra till att personer med förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller 

bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och att aktivt 

kunna delta i samhällslivet.5 

 

Regionen ansvarar för rehabiliteringsinsatser för inneliggande patienter på sjukhus samt 

rehabiliteringsinsatser på sjukhusens och vårdcentralernas mottagningar. 

 

Kommunen ansvarar för rehabiliteringsinsatser som utförs av arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster i såväl ordinärt som särskilt boende och övriga verksamheter som avses i 18 § 

första stycket HSL. 

 

Regionen och kommunen har gemensamt ansvar att i samråd med patienten besluta om vem 

som ansvarar för rehabiliteringen och var den ska utföras. 
 

4.2.5 Habilitering 

Med habilitering avses insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt 

förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och 

bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv 

och att aktivt kunna delta i samhällslivet.5 

 

Regionen ansvarar för specialiserade habiliteringsinsatser, oavsett ålder och boendeform 

och kommunerna ansvarar för basala habiliteringsinsatser, oavsett ålder och boendeform. 

 

Båda parter ansvarar för att gemensamt uppdatera utvecklingsarbetet kring att definiera 

basal habilitering och specialisthabilitering. 

 
 

 
4 
Allmänt kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal, Landstinget i Jönköpings län 

5 
Socialstyrelsens termbank http://www.sos.se/termbank 
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4.2.6 Medicintekniska produkter 

Med medicintekniska produkter (MTP) avses produkt som används för att påvisa, förebygga, 

övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller ett 

funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process, eller 

kontrollera befruktning.6 

 

Medicintekniska produkter förskrivs utifrån individuella behov genom att legitimerad 

personal gjort en medicinsk bedömning av patientens funktionsförmåga och behov. 

Förskrivningsprocessen innehåller bedömning, utprovning och uppföljning. Förskrivning sker 

inom område rörelseteknik, kognition, kommunikation, medicinsk behandling samt 

inkontinens. 

 

Regionen ansvarar för förskrivning och kostnad av ortopedtekniska hjälpmedel, syn- och 

hörselhjälpmedel, diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och 

hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling (exempelvis andningsbehandling, dialys, 

stimulatorer, ljus- och cirkulationsbehandling), enligt gällande regelverk. Ansvaret gäller 

oavsett ålder och boendeform. 

 

Kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av hjälpmedel för personlig vård, 

förflyttning, utrustning av bostäder och hjälpmedel för kognitivt stöd och varseblivning enligt 

gällande regelverk. Ansvaret gäller oavsett ålder och boendeform. 

 

Både regionen och kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av 

inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och förbandsmaterial. Ansvaret följer den huvudman 

som har hälso- och sjukvårdsansvar för patienten. 

 

I samband med förtroendeförskrivning skall kvalitén på överrapportering och 

uppföljningsansvar kvalitetssäkras. Förskrivande part har ansvar för  uppföljning. Om 

uppföljningsansvaret skall hanteras av annan part, krävs en aktiv överrapportering.  

 

4.2.7 Regelverk och upphandling avseende medicintekniska produkter 

För att uppnå välfungerande vårdkedjor i övergången mellan olika vårdgivare, ska 

förskrivningsprocessen av hjälpmedel utföras på ett patientsäkert, kompetens- och 

kostnadseffektivt sätt. Förskrivningsprocessen kommer att tydligt beskrivas avseende 

rutiner/tillvägagångssätt för förskrivning i samverkan utifrån värdegrunden. 

 

Regionen och kommunerna ska utarbeta gemensamma regelverk för inkontinenshjälpmedel, 

förbruknings- och förbandsmaterial. Upphandling ska i största möjliga omfattning vara 

gemensam. Båda huvudmännen ansvarar för att aktivt delta i de grupper som ansvarar för 

utvecklings- och upphandlingsarbete, såsom sortimentsgrupper och upphandlingsgrupper. 
 

4.2.8 Hjälpmedelscentralen 

Länets kommuner skall ha samverkansavtal med regionens hjälpmedelscentral avseende 

hjälpmedelsverksamheten. Kommunernas ställning skall stärkas och ansvaret vara tydligt. 

En styrgrupp ska finnas och ha en sammansättning som är proportionerlig mellan 

kommunerna och regionen utifrån nyttjandegrad. 

 

 

 
 

 

6 
SOSFS 2008:1 
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4.3 Angränsande definitioner och avgränsningar 

4.3.1 Konsultativt stöd 

Med konsultativt stöd avses utbildning och handledning som säkerställs och garanteras av 

regionen till personal i hemsjukvård i syfte att säkerställa en god vård, omsorg och 

rehabilitering/habilitering vid komplexa och sammansatta, enskilda patientuppdrag. Detta 

gäller i anslutning till påbörjad och/eller under pågående insatser när patientens behov så 

kräver. 

 

Specialistklinik ansvarar för att personal i hemsjukvård får erforderlig information för att 

hantera medicintekniska produkter, vård, omsorg och rehabilitering då patient skrivs ut från 

sjukhus. Mottagande enhet inom kommunen ansvarar för att information som givits i 

samband med överrapportering/utskrivning förs vidare. Detta gäller även vid byte av 

vårdenhet (till exempel korttidsboende eller särskilt boende). Kommunen ansvarar för att 

personalen har, för uppdraget, adekvat utbildning. 

4.3.2 Läkemedel 

Regionen ansvarar för kostnader för läkemedel och förbrukningsartiklar som omfattas av 

läkemedelsförmånen, förskrivna enligt lagen om läkemedelsförmåner (2002:160) till enskild 

patient. Sjuksköterskor behåller sin förskrivningsrätt av läkemedel vid 

verksamhetsövergången. 

4.3.3 Provtagningsmaterial 

Regionen ansvarar för kostnaderna för provtagningsmaterial (provtagningsrör och remisser) 

för ordinerade prover. Varje huvudman ansvarar för förbrukningsartiklar i samband med 

provtagning. 

4.3.4 Specialistfunktioner 

Regionen ansvarar för insatser av specialistfunktioner, som till exempel dietist, kurator, 

psykolog, logoped och syrgas-/andningsvårdsjuksköterska, till patienter i hemsjukvård enligt 

aktuella vårdprogram/riktlinjer och utifrån samma prioriteringsprinciper som för övriga 

invånare. Legitimerad personal i hemsjukvården kan aktualisera behov av insats från 

ovanstående yrkesgrupper i samband med upprättande av vårdplan. 

4.3.5 Smittskydd- och vårdhygien 

Smittskydd- och vårdhygienenhetens huvuduppdrag är att förhindra smittspridning oavsett var 

och av vem vårdtagaren vårdas, undersöks och behandlas. 

 

Regionen ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom länet och 

smittskyddsläkare är utsedd att svara för myndighetsutövningen. Enheten för smittskydd- och 

vårdhygien har sedan år 2000 haft uppdraget att ge länets 13 kommuner vårdhygienisk 

experthjälp. Detta uppdrag kommer att kvarstå även efter kommunernas övertagande av 

hemsjukvården. Ett samverkansavtal om vårdhygien ska upprättas. 
 

4.4 Övriga definitioner och avgränsningar 

4.4.1 Utomlänsvård 

Enligt HSL 4 § kan en region ge sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet utan att 

vara bosatt där. Samtliga regioner i landet har ett gemensamt avtal, Riksavtalet för 

utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen när vård ges av annat landsting än 

där den enskilde är bosatt. Detta ansvar överförs till kommunen vad avser kommunaliserad 

hemsjukvård. Prissättningen ska följa Riksavtalet eller annat avtal som parterna kommit 

överens om. 
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4.4.2 Sjukvård för asylsökande 

Kommunen ansvarar för nödvändig hemsjukvård till asylsökande. Regionen ersätts, enligt 

schablon, via avtal med Migrationsverket. 
 

4.4.3 Omhändertagande av avlidna 

Enligt 1 § HSL innefattas i hälso- och sjukvård att ta hand om avlidna. Med detta avtal 

ansvarar kommunerna för transport av avlidna i särskilda boendeformer samt i ordinärt 

boende i de fall personen har varit registrerad i hemsjukvård. I övriga fall ansvarar regionen 

för transporterna. Regionen ansvarar för förvaring av de avlidna och beslutar om 

dimensioneringen av verksamheten samt var bårhusen är belägna. En arbetsbeskrivning 

avseende bårhusverksamhet och hantering av avlidna tas fram. 

 

5. IT OCH INFORMATIONSÖVERFÖRING 

5.1 IT-stöd och informationshantering 

Regionens personal i hemsjukvård använder flera IT-stöd, se bilaga 4. 

Verksamhetsövergången innebär att berörd personal får nya och förändrade IT-stöd och 

informationskällor. Åtkomst till Regionens system och databaser upphör och ersätts i de 

flesta fall av motsvarande system inom respektive kommun. 

 

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att lösa frågorna avseende IT-stöd 

och informationshantering på ett patientsäkert sätt. Beskrivning av system och vilka åtgärder 

som krävs i varje system, se bilaga 5. 
 

5.2 Informationsöverföring och vårdplanering 

Samordnad vårdplanering ska ske när patienten bedöms vara i behov av fortsatt hälso- och 

sjukvård och/eller omsorg och rehabilitering efter utskrivningen, vid övergång från sluten 

vård till andra vård- och omsorgsformer. Vårdplaneringen ska utgå från den enskildes behov, 

förutsättningar och önskemål av insatser. 

 

Regionen och kommunerna ska följa framtagna rutiner för vårdplanering inför utskrivning av 

patienter och för överföring av information, som till exempel befintliga planer mellan vård 

och omsorgsgivare i samband med in- och utskrivning av patienter från sluten vård till öppen 

vård och socialtjänst.7 Båda huvudmännens deltagande vid den samordnade vårdplaneringen 

måste säkras. 
 

5.3 Vårdplan 

Vårdplan avser den dokumenterade plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård- 

och omsorg. Den är ett konkret och strukturerat hjälpmedel för samordning av insatser. 

Patientens klarlagda behov inom olika områden ska beskrivnas i vårdplanen och vem som är 

ansvarig att tillgodose dem. Vårdplanen utarbetas i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 
SOSFS 2005:27 
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6. PERSONAL 
 

6.1 Verksamhetsövergång 

Regionen och kommunerna är överens om att det förändrade huvudmannaskapet är att 

betrakta som övergång av verksamhet enligt LAS § 6 b. Anställningen för personal med 

arbetsuppgifter inom hemsjukvård till mer än hälften av aktuell tjänstgöringsgrad har 

därmed överförts till respektive kommun. Den anställningstid som fullgjorts inom regionen 

räknas som anställningstid fullgjord i kommunen. PM till landstingspersonal angående 

övergången, se bilaga 6. Brev om förfrågan om övergång, se bilaga 7. 

 

Regionanställda som enligt ovan övergår till kommunen har rätt att ta med sig innestående 

semesterdagar. Intjänad kompensationstid och/eller flextidsaldo får inte tas med utan 

slutregleras ekonomiskt av regionen. 

 

Skuld till anställda för innestående semesterersättning per 2013-01-01, som genom förändring 

av huvudman bytt arbetsgivare, har regleras på individnivå genom överföring av medel från 

regionen till respektive kommun. Detta ingår inte i skatteväxlingen. Enligt gällande 

pensionsavtal ska varje arbetsgivare stå för sitt åtagande med brytpunkt 2012-12-31. 

 

Personakterna för de anställda som bytt huvudman behålls av regionen. Information om de 

anställdas aktuella anställningsuppgifter och andra nödvändiga uppgifter ur personakten 

överlämnas till respektive kommun. 

 

Kommunerna erbjuder även de privata vårdcentraler motsvarande förutsättningar gällande 

verksamhetsövergång. 
 

6.2 Rekrytering 

I samband med rekrytering av ny personal inom hemsjukvården, efter det att förfrågan om 

övergång har besvarats, ska samråd ske mellan huvudmännen. De personer som anställs 

måste, när anställningsavtalet skrivs, godkänna byte av huvudman 2013-01-01. Vid ansökan 

om tjänstledighet, som ej är lagstadgad och som kommer att pågå efter 2013-01-01, ska 

samråd ske mellan huvudmännen innan ledighet beviljas. Huvudmännen uppmanades 

samverka vid eventuell över- eller undertalighet. Kostnadsneutrala tjänsteköp kunde ske 

under en tvåårsperiod. 

 

6.3 Kompetensutveckling 

Regionens och kommunernas avsikt är att gemensamt och långsiktigt arbeta med 

kompetensutveckling inom gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor. Utbildningsinsatser kan 

till exempel innehålla gemensamma utbildningstillfällen i samband med upprättandet av 

medicinska faktadokument och nationella riktlinjer. 
 

7. EKONOMI 

Hemsjukvården, i Jönköping län, kännetecknas av en hög ambitionsnivå. I och med 

huvudmannaförändringen är intentionen hos båda huvudmännen att bibehålla denna även i 

framtiden. 

 

Kommunerna har från 2013-01-01 genom skatteväxling kompenserats för de 

tillkommande kostnader som förändringen av huvudmannaskap avseende hemsjukvård 

medför. Kommunerna har höjt utdebiteringen av allmän kommunalskatt med 0,34 

procentenheter och regionen har sänkt utdebiteringen i motsvarande grad. Kommunernas 

tillkommande kostnader föranledda av förändringen av huvudmannaskap uppgick till 253 

mnkr i 2013 års prisnivå. Förteckning avseende vilken verksamhet, och beräknade 
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kostnaderna för denna, som övergick till länets kommuner, se bilaga 8. 

 

Skatteväxlingen gav upphov till skillnader mellan ökade skatteintäkter och beräknade 

kostnader för övertagen verksamhet mellan länets kommuner, se bilaga 9. För att 

kommunerna skulle få möjlighet att hantera uppkomna skillnader var länets kommuner 

överens om att genomföra en 5-årig mellankommunal utjämning. Förteckning över de 

belopp som utgjorde utjämningen per kommun och år, se bilaga 10. 

 

8. UPPFÖLJNING 

Båda huvudmännens ledning har, gemensamt och var för sig, ansvar för att avtalets 

viljeinriktning och värdegrund följs upp. 
 

8.1 Kvalitetsindikatorer 

Det förändrade huvudmannaskapet har följts upp med hjälp av kvalitetsindikatorer. 

Indikatorerna har identifierats och fastställts i samverkan mellan huvudmännen. 

Uppföljningen har genomföras genom en baslinjemätning och uppföljning. Datainsamling 

skedde genom hämtning av uppgifter från register, enkäter till personal inom hemsjukvården 

samt intervjuer av personer som erhåller hemsjukvård, se bilaga 11. Utfall av 

kvalitetsindikatorer har följts dels upp av Ledningsgruppen för samverkan mellan 

kommunerna och regionen på länsnivå, dels av respektive huvudman. 
 

8.2 Volym- och kostnadsutveckling 

Regionen och kommunerna har genomfört  uppföljning avseende volym- och 

kostnadsutveckling rörande huvudmannaskapsförändringen. Utgångsvärden för uppföljningen 

var följande: 

 personalvolymer uppdelat per yrkeskategori och köpta tjänster  inventerades under 

kvartal fyra 2015 och jämföras med inventering genomförd kvartal fyra 2011 

 kostnad för medicintekniska produkter ska avse helårsutfallet 2015 och jämföras med 

kostnad för helår 2011 

Se bilaga 12. 

 

9. STYRNING OCH LEDNING 

Ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och regionen ska följa upp 

konsekvenser av det förändrade huvudmannaskapet, vidta åtgärder och om det krävs, föreslå 

kommunerna och regionen att gemensamt fatta erforderliga beslut med utgångspunkt från 

antagen värdegrund och viljeinriktning. 

 

En grupp med mandat att hantera oklarheter avseende praktisk tillämpning av och om avtalet 

på vårdtagarnivå inrättas av Ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och 

regionen. 

 

PKS och PD, eller motsvarande, inrättar en grupp för uppföljning av hemsjukvårdsavtalets 

tillämpning på övergripande politisk nivå. 

 

10. SÄKERHET- OCH KRISBEREDSKAP 

Samtliga kommuners räddningstjänster ska underrättas om kommunernas övertagande av 

verksamhet. Ansvarig för detta är kommunerna. 
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11. AVGIFTER 

Beslut om patientavgift fattas av respektive huvudman och kan variera i länet. 

 

12. AVTALSTID, GILTIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Avtalet gäller 2019-01-01 - - 2024-12-31. Avtalet förlängs med fem år om inte endera 

regionen eller länets samtliga kommuner senast 12 månader före avtalstidens utgång sagt 

upp avtalet. 

 

Det i avtalet förändrade huvudmannaskapet och skatteväxlingen (Avsnitt 7) kan inte bli 

föremål för uppsägning utan är en icke-reversibel process. Parternas syfte med ett 

tidsbegränsat avtal är att skapa bästa förutsättningar för uppföljning av hemsjukvården samt 

att avtalet inte skall kunna ligga till hinder vid en eventuell framtida regionbildning. 

 

Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns av Regionfullmäktige och 

Kommunfullmäktige i samtliga kommuner i Jönköpings län genom beslut som vinner 

laga kraft. 

 

Respektive huvudman har ett ansvar att inom sin organisation samt till privata utförare 

informera om avtalet och att berörda har kännedom om avtalets innehåll. 

 

Ändringar och tillägg i detta avtal kan göras endast genom skriftlig handling undertecknad av 

behörig företrädare för regionen och kommunerna. 

 

13. ÖVERLATELSE AV AVTAL 

Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person. Huvudmannaskapet, 

enligt detta avtal, kvarstår även i de fall någon av huvudmännen avtalar/eller har avtalat 

delar eller hela sitt åtagande med privat utförare. 
 

14. TVIST 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och ingångna överenskommelser 

ska lösas ge nom förhandling parterna emellan. Kan tvisten inte lösas ska den hänskjutas till 

domstol för avgörande med tillämpning av svensk rätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Wengholm    Andreas Sturesson 

Ordförande     Ordförande 

Regionstyrelsen    Primärkommunalt samverkansorgan 

 



 

 

 



 

Utdrag PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 41 – 48 
 

Tid: 2018-06-14 

 

  
 

 
 

§ 44 Beslut avseende reviderat KomHem-avtal, RJL 

2015/999, RJL 2018/1556 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i 

uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018,  

 

att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i 

uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar samt vid 

behov föreslå avtalsförändringar,  

 

att apodos och gränsdragningsfrågan region och kommun vad gäller sjukvård 

är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör belysas i ett 

kommande arbete, 

 

att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande,  

 

att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande 

från och med 1 januari 2019, 

 

att rekommendera länets kommuner och Region Jönköpings län att anta 

ovanstående förslag till beslut. 

  

Information 

Ordföranden informerar om reviderat KomHem-avtal och inkomna 

synpunkter. Utvecklingschefen för Kommunal utveckling delger att länets 

socialchefer samt nämnden för folkhälsa och sjukvårds presidium ställer sig 

bakom förslaget till reviderat KomHem-avtal. Information delges att länets 



 

Utdrag PROTOKOLL 2(3) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 41 – 48 
 

Tid: 2018-06-14 

 

  
 

 
 

socialchefer under augusti 2018 kommer att arbeta fram en handlingsplan 

avseende det fortsatta arbetet. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion avseende reviderat 

KomHem-avtal samt inkomna synpunkter. Primärkommunalt 

samverkansorgan poängterar vikten av att avtalet är ett levande dokument och 

att det finns behov av att i samverkan med regionen kontinuerligt arbeta med 

uppföljning och förbättringar. Apodos samt gränsdragningsfrågan region och 

kommun vad gäller sjukvård är exempel på frågor som är av stor betydelse 

för länets kommuner och som bör belysas i ett kommande arbete. 

 

Bakgrund 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade den 17 maj 2018 att med 

godkännande lägga rapporten till handlingarna samt att eventuella synpunkter 

avseende revidering av KomHem-avtalet ska delges utvecklingschefen för 

Kommunal utveckling senast den 7 juni 2018. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling, länets kommuner och Region 

Jönköpings län 

 

 

Vid protokollet 

 

Sandra Widheimer 

 

Justerat datum: 2018-06-19 

 

Andreas Sturesson          Marie Johansson                    Stefan Gustafsson  



 

Utdrag PROTOKOLL 3(3) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 41 – 48 
 

Tid: 2018-06-14 

 

 

 



To:                                      Widheimer Sandra
Subject:                             SV: Viktigt förtydligande till utskickat underlag för beslut i länets kommuner och 
Region Jönköpings län

 

Från: Widheimer Sandra 
Skickat: den 15 augusti 2018 08:42
Till: info@aneby.se; info@habokommun.se; kommun@eksjo.se; kommun@gnosjo.se; 
kommun@mullsjo.se; kommun@savsjo.se; kommun@vetlanda.se <kommun@vetlanda.se>; 
kommunen@gislaved.se; kommunen@varnamo.se; kommunstyrelse@jonkoping.se; 
kommunstyrelsen@nassjo.se; kommunstyrelsen@vaggeryd.se; tranaskommun@tranas.se
Kopia: Widheimer Sandra <sandra.widheimer@rjl.se>; Götesson Ola <ola.gotesson@rjl.se>
Ämne: Viktigt förtydligande till utskickat underlag för beslut i länets kommuner och Region Jönköpings 
län
Prioritet: Hög
 
Hej!
 
Översänder ett viktigt förtydligande med anledning av det underlag som skickades till er den 20 juni 
2018, se nedanstående mail, med bifogat missiv avseende reviderat KomHem-avtal inklusive bilaga, som 
underlag för beslut i länets kommuner och Region Jönköpings län. 
 
2018-06-14 beslutade Primärkommunalt samverkansorgan bland annat att ställa sig bakom förslag till 
reviderat KomHem-avtal med ikraftträdande från och med 1 januari 2019 samt att godkänna hälso- och 
sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande.
 
I det underlag som skickades till er den 20 juni 2018 finns inte hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till 
förtydligande inskrivet i det reviderade KomHem-avtalet eller förtydligat i missivet. Det är av den 
anledningen mycket viktigt att Hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande, enligt 
nedan, bifogas som underlag när ärendet ska hanteras för beslut i länets kommuner.   
 
Hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande innebär följande:
I KomHem-avtalet på sidan 5 under avsnitt 4.1.5 om Läkarmedverkan ändras nedanstående meningar: 
Hemsjukvårdspatienter ska inom fyra timmar erhålla akuta läkarbesök i hemmet dygnet runt. Ansvarig 
sjuksköterska i kommunen kontaktar läkare som bedömer behovet av hembesök. I patientansvarig läkares 
ansvar ingår att ge stöd till kommunens berörda personal i medicinska frågor kopplade till enskilda 
patienter.
 
Meningarna ändras till följande:
I patientansvarig läkares ansvar ingår att ge stöd till kommunens berörda personal i medicinska frågor 
kopplade till enskilda patienter. Ansvarig sjuksköterska i kommunen kontaktar läkare som bedömer 
behovet av hembesök. Hemsjukvårdspatienter ska kunna erhålla akuta läkarbesök inom fyra timmar i 
hemmet dygnet runt.
 
Hör gärna av er om ni har några frågor!
 
Ha en fin dag!
 
Med vänlig hälsning
Sandra Widheimer
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________________________
Sandra Widheimer
Kvalitetssamordnare
073-383 38 39
sandra.widheimer@rjl.se 

Kommunal utveckling
Region Jönköpings län
www.rjl.se 
 
 

 

Från: Widheimer Sandra 
Skickat: den 20 juni 2018 09:07
Till: info@aneby.se; info@habokommun.se; kommun@eksjo.se; kommun@gnosjo.se; 
kommun@mullsjo.se; kommun@savsjo.se; kommun@vetlanda.se <kommun@vetlanda.se>; 
kommunen@gislaved.se; kommunen@varnamo.se; kommunstyrelse@jonkoping.se; 
kommunstyrelsen@nassjo.se; kommunstyrelsen@vaggeryd.se; tranaskommun@tranas.se; 'Linda 
Danielsson' <linda.danielsson@mullsjo.se>; Bojestig Mats <mats.bojestig@rjl.se>; Region Jönköpings län 
<Regionen@rjl.se>; Lindgren Lena <lena.lindgren@rjl.se>
Kopia: Tryggvesson Thomas <thomas.tryggvesson@rjl.se>; Götesson Ola <ola.gotesson@rjl.se>; Åstrand 
Christel <christel.astrand@rjl.se>
Ämne: Underlag för beslut i länets kommuner och Region Jönköpings län
 
Hej!
 
Bifogat finns missiv avseende reviderat KomHem-avtal inklusive bilaga, som underlag för beslut i länets 
kommuner och Region Jönköpings län. 
 
Vänligen skicka era beslutsprotokoll till mig, antingen per mail till sandra.widheimer@rjl.se eller per post 
till: 
Region Jönköpings län
Kommunal utveckling 
Sandra Widheimer
Box 1024
551 11 Jönköping
 
Ha en fin dag!
 
Med vänlig hälsning
Sandra Widheimer
________________________
Sandra Widheimer
Kvalitetssamordnare
073-383 38 39
sandra.widheimer@rjl.se 

Kommunal utveckling
Region Jönköpings län
www.rjl.se 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 190 Motion – Låt Spira spridas och spira för alla
Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut
Regionstyrelsen föreslås 

 Återremittera motionen till nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet för besvarande av motionens 
att-satser. 

Sammanfattning 
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson 
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira 
spridas och spira för alla!

 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för 
kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att 
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira 
för skolklasser från hela länet.

 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Motionen har efter beslut i nämnden 2018-01-24 remitterats till 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, samt till PKS, 
Primärkommunalt samverkansorgan för att inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag nämnden ANA 2018-06-20
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13
 Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan 

2018-03-08
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2018-02-27
 Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur 

och miljö 2018-02-13
 Protokollsutdrag ANA 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden föreslår att motionen återremitteras till nämnden för 
besvarande av motionens att-satser. I beslutet instämmer övriga 
ledamöter förutom Maria Frisk som återkommer i ärendet vid 
styrelsens behandling. 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 70-81
Tid: 2018-06-20  kl: 09.00-14.30

Plats: Regionens hus, sal A

§76 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut 
Nämnden föreslå regionfullmäktige

 Att elever/klasser i åk. 2 och åk. 8 som ska besöka 
Smålands musik och teater på skolföreställning åker 
kostnadsfritt med ordinarie linjetrafik. 

 I övrigt avslås motionen.
Sammanfattning 
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson 
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira 
spridas och spira för alla!

- Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik 
och kultur, undersöker möjligheten, att erbjuda 
subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för 
skolklasser från hela länet.

- Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Motionen har efter beslut i nämnden 2018-01-24 remitterats till 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, samt till PKS, 
Primärkommunalt samverkansorgan för att inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-06-13
 Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan 

2018-03-08
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2018-02-27
 Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur 

och miljö 2018-02-13
 Protokollsutdrag ANA 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 70-81
Tid: 2018-06-20  kl: 09.00-14.30

 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till motionen i sin helhet, i 
yrkandet instämmer Per Svenberg (S).

Monica Samuelsson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas 
yrkande som lämnades vid nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö 2018-02-27 § 25.
”Att elever/klasser i åk. 2 och åk. 8 som ska besöka Smålands 
musik och teater på skolföreställning åker kostnadsfritt med 
ordinarie linjetrafik”. 
I yrkandet instämmer Mari Lindahl (L), Maria Hörnsten (S), Jon 
Heinpalu (MP) och Carina Bardh (M).

Per Eriksson (C) yrkar bifall till presidiets förslag att motionen 
ska avslås, samt avslag till Monica Samuelssons (KD) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att 
presidiets förslag har antagits.

Votering begärs. Utseende av motförslag till presidiets förslag 
ställs under proposition. Monica Samuelssons (KD) förslag ställs 
mot Jon Heinpalus (MP) förslag. 

Ordföranden finner att Monica Samuelssons förslag har antagits 
som motförslag. 

Därefter ställs presidiets förslag mot Monica Samuelssons förslag. 
Ordföranden finner att presidiets förslag antagits. 

Votering begärs, där presidiets förslag (JA) om att motionen ska 
avslås ställs mot Monica Samuelssons förslag (NEJ).

JA röstar följande ledamöter:
Per Eriksson (C), Lennart Karlsson (_), Malin Olsson (M).



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 70-81
Tid: 2018-06-20  kl: 09.00-14.30

NEJ röstar följande ledamöter:
Maria Hörnsten (S), Valendona Dobra (S), Anders Berglund (S)
Annki Stark (S), Jon Heinpalu (MP), Carina Bardh (M), Monica 
Samuelsson (KD), Mari Lindahl (L), Per Svenberg (S).

Avstår gör följande ledamöter:
Anders Gustafsson (SD), Gun Lusth (M), Torbjörn Eriksson 
(KD).

Omröstningsresultat:
Nämnden har alltså med 3 ja-röster, mot 9 nej-röster bifallit 
Monica Samuelssons (KD) förslag.  3 ledamöter avstår från att 
rösta.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

                 Per Eriksson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 84-95
Tid: 2018-06-13 kl.14.00-14.40

Plats: Regionens hus sal B

§94 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionfullmäktige

 Att motionen avslås.
Sammanfattning 
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson 
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira 
spridas och spira för alla!

- Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik 
och kultur, undersöker möjligheten, att erbjuda 
subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för 
skolklasser från hela länet.

- Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Motionen har efter beslut i nämnden 2018-01-24 remitterats till 
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, samt till PKS, 
Primärkommunalt samverkansorgan för att inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från Primärkommunalt samverkansorgan 

2018-03-08
 Protokollsutdrag nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

2018-02-27
 Protokollsutdrag presidium, nämnd för trafik, infrastruktur 

och miljö 2018-02-13
 Protokollsutdrag ANA 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 84-95
Tid: 2018-06-13 kl.14.00-14.40

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionen avslås.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö            
§§ 14-26
Tid: 2018-02-27 kl.13.00-16.50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§25 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut
Nämnden

 Överlämnar följande synpunkter till nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
”Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö hänvisar till 
det budgetbeslut som tagits i regionfullmäktige angående 
barnkulturpeng och att skolorna själva arrangera och 
finansierar eventuella transporter. Ansvaret ligger således 
hos kommunerna på samma sätt som att exempelvis 
skolkorten finansieras av kommunerna. 
Region Jönköpings län kan enligt rådande lagstiftning inte 
via subventioner finansiera skolungdomars resor under 
skoltid.”

Reservation
Kristdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson 
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira 
spridas och spira för alla!

 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för 
kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att 
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira 
för skolklasser från hela länet.

 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Motionen har remitterars från Nämnden för arbetsmarkand 
näringsliv och attraktivitet för att inhämta synpunkter.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö            
§§ 14-26
Tid: 2018-02-27 kl.13.00-16.50

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-02-13
 Tjänsteskrivelse Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från ANA presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från ANA presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden redogör för presidiets synpunkter över motionen: 
”Presidiet hänvisar till det budgetbeslut som tagits i 
regionfullmäktige angående barnkulturpeng och att skolorna 
själva arrangera och finansierar eventuella transporter. Ansvaret 
ligger således hos kommunerna på samma sätt som att exempelvis 
skolkorten finansieras av kommunerna.
 
Region Jönköpings län kan enligt rådande lagstiftning inte via 
subventioner finansiera skolungdomars resor under skoltid”. 

Irene Oskarsson för Kristdemokraterna yrkar följande; 
”Att elever/klasser i åk. 2 och åk. 8 som ska besöka SMOT på 
skolföreställning åker kostnadsfritt med ordinarie linjetrafik”.

Bengt Pettersson (C) Per Hansson (L), Eva Nilsson (M) och Arne 
Ekegren (M) yrkar bifall till presidiets förslag.

Erik Hugander(MP) yrkar bifall till Irene Oskarssons förslag samt 
yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag under proposition mot Irene 
Oskarssons yrkande och finner presidiets förslag antaget.

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö            
§§ 14-26
Tid: 2018-02-27 kl.13.00-16.50

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

             Erik Hugander 

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats: Regionens hus sal B

§26 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut
Presidiet föreslår nämnden

 Överlämna nedanstående synpunkter till nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Sammanfattning 
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson 
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira 
spridas och spira för alla!

 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för 
kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att 
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira 
för skolklasser från hela länet.

 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Motionen har remitterars från Nämnden för arbetsmarkand 
näringsliv och attraktivitet för att inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från ANA presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från ANA presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Följande synpunkter lämnas: Presidiet hänvisar till det 
budgetbeslut som tagits i regionfullmäktige angående barnkultur-
peng och att skolorna själva arrangera och finansierar eventuella 
transporter. Ansvaret ligger således hos kommunerna på samma 
sätt som att exempelvis skolkorten finansieras av kommunerna.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

 
Region Jönköpings län kan enligt rådande lagstiftning inte via 
subventioner finansiera skolungdomars resor under skoltid. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



 

Utdrag PROTOKOLL 1(2) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 14 – 27 
 

Tid: 2018-03-08 

 

  
 

 
 

§ 25 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla, RJL 

2017/1342 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att inte avlämna något remissvar kring motionens förslag men välkomnar en 

bred dialog mellan Region Jönköpings län och länets kommuner kring 

kollektivtrafikens inriktning och utveckling.  

 

Information 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling informerar om inkommen 

motion.   

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om motionen Låt Spira 

spridas och spira för alla.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling, Miljöpartiet de gröna och 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 
Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

Justerat: 2018-03-21 

 

Andreas Sturesson   Annelie Hägg



 

Utdrag PROTOKOLL 2(2) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 14 – 27 
 

Tid: 2018-03-08 

 

 

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-16
Tid: 2018-01-24  kl.09.00-16.20

Plats: Regionens hus sal A

§16 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla
Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut 
nämnden beslutar

 Att motionen remitteras till nämnden för Trafik, 
infrastruktur och miljö, samt till PKS, Primärkommunalt 
samverkansorgan för att inhämta synpunkter.

Sammanfattning 
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson 
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira 
spridas och spira för alla!

- Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik 
och kultur, undersöker möjligheten, att erbjuda 
subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för 
skolklasser från hela länet.

- Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits fram.
 
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionen remitteras till nämnden för 
Trafik, infrastruktur och miljö samt till det Primärkommunala 
samverkansorganet, PKS, för att inhämta synpunkter.

Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-16
Tid: 2018-01-24  kl.09.00-16.20

Beslutet skickas till 
Nämnden för Trafik infrastuktur och miljö
Primärkommunalt samverkansorgan

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson                  Gun Lusth

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid: 2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Plats: Sörängens folkhögskola

§15 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta

 Avslås motionen, med motiveringen att det finansiella 
utrymmet saknas.

Reservationer 
Jonas Magnusson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning 
till att medel finns.

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Annica Nordqvist (MP), Erik 
Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla Jämting (MP) 
lämnas information i ärendet. Motionärerna föreslår bland annat 
att Region Jönköpings län undersöker möjligheten att erbjuda 
subventionerade bussresor till kulturhuset Spira för skolklasser i 
hela länet.

Ett faktaunderlag har tagits fram och presidiet har tagit fram ett 
förslag till beslut.
 
Beslutsunderlag

 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Olsson (M) föreslår med instämmande av Torbjörn 
Eriksson (KD) att motionen avslås då det finansiella utrymmet 
saknas. 

Jonas Magnusson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid: 2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2018-01-12 RJL 2017/1342

Regionfullmäktige

Motion - Låt spira spridas och spira för 
alla!
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen

Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla 
Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira spridas och spira för alla!

 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik och kultur, 
undersöker möjligheten, att erbjuda subventionerade bussresor till 
Kulturhuset Spira för skolklasser från hela länet.

 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits fram.

Information i ärendet
Miljöpartiet har inkommit med en motion där man bland annat föreslår att Region 
Jönköpings län undersöker möjligheten att erbjuda subventionerade bussresor till 
Kulturhuset Spira för skolklasser i hela länet. 
Länstrafikens uppdrag är att bedriva och utveckla kollektivtrafik. Den trafik som 
åsyftas i motionen är inte linjelagd kollektiv trafik utan beställnings-
/uppdragstrafik och ingår därmed inte i Länstrafikens uppdrag. Enligt tidigare 
beslut kan Länstrafiken tillfrågas/vara behjälpliga om någon av regionens 
verksamheter vill beställa enstaka bussresor (uppdragstrafik), så länge det håller 
sig under beloppsgränserna för upphandling.
Sedan några år tillbaka har Länstrafiken en biljett, Klassbiljetten, som är till för 
skolklasser (fler än 5 personer) i ordinarie linjetrafik. Biljetten gäller på både tåg 
och buss.
För beställnings-/uppdragstrafik har regionen sedan augusti 2016 ett upphandlat 
avtal för busscharter. Avtalet löper till och med 2018-08-15 med option till 
förlängning ytterligare 12+12 månader. Beställning av enskilda uppdrag sker från 
Region Jönköpings läns beställande enheter enligt bilaga Rangordning vid avrop. 
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Avtalet är uppdelat på områdena Jönköping, Eksjö/Höglandet och Värnamo med 
vardera tre leverantörer på rangordningslistan.
Motionen anger inte någon begränsning för hur många av länets barn som ska 
omfattas av de subventionerade bussresorna. Faktaunderlaget utgår från att det är 
de barn som omfattas av barnkulturpengen, det vill säga barn i årskurs 2 och 
årskurs 8, som också omfattas av de subventionerade resorna. Tidigare 
beräkningar uppskattar detta elevantal till 8000 barn i länet. Kostnadsberäkningen 
utgår från att barnen är fördelade över länet enligt samma procentuella fördelning 
som den totala folkmängden.
Resor för samtliga 8000 barn med Länstrafikens klassbiljett skulle kosta 420 000 
kr per år. Dock tar motionen upp att många skolklasser inte tar sig till Spira på 
grund av att det tar för lång tid och att det kan upplevas otryggt att behöva byta 
färdmedel en eller flera gånger under resan. I det avseendet är kollektivtrafik inte 
ett rimligt alternativ för skolklasser från kommuner på längre avstånd från 
Jönköping.
Regionens busscharteravtal har samma leverantör, Reinholds Buss AB, som 
nummer ett på rangordningslistan för samtliga delområden. Kostnadsberäkningen 
för att låta alla barn resa med beställd buss till Spira är därför beräknad enligt 
denna leverantörs prislista. Bussar i två storlekskategorier erbjuds, 9-25 personer 
respektive 26-60 personer. Beräkningen har gjorts enligt följande parametrar:

 Bussar utan godsutrymme och toalett används.

 Barnen reser med bussar i storleksklassen 26-60 personer med ett 
genomsnittligt elevantal på 45 elever per buss.

 Restiden är beräknad på avstånd från Spira till kommunens huvudort och 
en medelhastighet på 70 km/h.

 Tid för på- och avstigning (vid skolan och vid Spira) samt föreställningstid 
på Spira är uppskattad till sammanlagt tre timmar.

Beräkningen enligt ovanstående parametrar ger att chartrade bussar för eleverna 
skulle kosta 450 000 kr (totalt 183 bussresor). Om det däremot skulle krävas 
bussar i den mindre kategorin eller om förstahandsleverantören inte har möjlighet 
att köra alla turer stiger kostnaden snabbt. Till exempel, om storleksklassen på 
bussen ändras till 9-25 personer och vi räknar med ett genomsnitt på 20 elever per 
buss ökar kostnaden till 720 000 kr.
Smålands Musik och Teater har med nuvarande bemanning inte möjlighet att 
hantera bokning av bussarna. Alltså innebär lösningen också ökade 
personalkostnader för bokningshantering.
Kommunerna har ofta själva upphandlat denna typ av resor för att eleverna ska 
kunna åka på studiebesök, bad, skolresor etc. Ett alternativ är att kommunerna 
själva hanterar bokning av bussar utifrån sina egna avtal, med subventionering av 
Region Jönköping län genom en ”buss-peng” kopplad till barnkulturpeng. Buss-
pengen differentieras utifrån den kostnad som regionens eget busscharteravtal ger 
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vilket skulle innebära ca 35-80 kr per elev beroende på kommun. Även detta 
alternativ innebär en årlig kostnad, som Region Jönköpings län ska finansiera. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur
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Regionledningskontoret
Ellen Hill

Presidiet för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet

Faktaunderlag till motionen - Låt Spira 
spridas och spira för alla!

Inledning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), 
Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla Jämting (MP) lämnas information i ärendet till 
Presidiet för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Presidiet har 
enligt protokollsutdrag från 2017-09-06 gett Regionledningskontoret i uppdrag att 
ta fram ett faktaunderlag. Efter behandling i Presidiet för nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla 
Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira spridas och spira för alla!

 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik och kultur, 
undersöker möjligheten, att erbjuda subventionerade bussresor till 
Kulturhuset Spira för skolklasser från hela länet.

 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Länstrafikens uppdrag är att bedriva och utveckla kollektivtrafik. Den trafik som 
åsyftas i motionen är inte linjelagd kollektiv trafik utan beställnings-
/uppdragstrafik och ingår därmed inte i Länstrafikens uppdrag. Enligt tidigare 
beslut kan Länstrafiken tillfrågas/vara behjälpliga om någon av regionens 
verksamheter vill beställa enstaka bussresor (uppdragstrafik), så länge det håller 
sig under beloppsgränserna för upphandling.
Sedan några år tillbaka har Länstrafiken en biljett, Klassbiljetten, som är till för 
skolklasser (fler än 5 personer) i ordinarie linjetrafik. Biljetten gäller på både tåg 
och buss.
För beställnings-/uppdragstrafik har regionen sedan augusti 2016 ett upphandlat 
avtal för busscharter. Avtalet löper till och med 2018-08-15 med option till 
förlängning ytterligare 12+12 månader. Beställning av enskilda uppdrag sker från 
Region Jönköpings läns beställande enheter enligt bilaga Rangordning vid avrop. 
Avtalet är uppdelat på områdena Jönköping, Eksjö/Höglandet och Värnamo med 
vardera tre leverantörer på rangordningslistan.
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Motionen anger inte någon begränsning för hur många av länets barn som ska 
omfattas av de subventionerade bussresorna. Faktaunderlaget utgår från att det är 
de barn som omfattas av barnkulturpengen, det vill säga barn i årskurs 2 och 
årskurs 8, som också omfattas av de subventionerade resorna. Tidigare 
beräkningar uppskattar detta elevantal till 8000 barn i länet. Kostnadsberäkningen 
utgår från att barnen är fördelade över länet enligt samma procentuella fördelning 
som den totala folkmängden.
Resor för samtliga 8000 barn med Länstrafikens klassbiljett skulle kosta 420 000 
kr per år. Dock tar motionen upp att många skolklasser inte tar sig till Spira på 
grund av att det tar för lång tid och att det kan upplevas otryggt att behöva byta 
färdmedel en eller flera gånger under resan. I det avseendet är kollektivtrafik inte 
ett rimligt alternativ för skolklasser från kommuner på längre avstånd från 
Jönköping.
Regionens busscharteravtal har samma leverantör, Reinholds Buss AB, som 
nummer ett på rangordningslistan för samtliga delområden. Kostnadsberäkningen 
för att låta alla barn resa med beställd buss till Spira är därför beräknad enligt 
denna leverantörs prislista. Bussar i två storlekskategorier erbjuds, 9-25 personer 
respektive 26-60 personer. Beräkningen har gjorts enligt följande parametrar:

 Bussar utan godsutrymme och toalett används.

 Barnen reser med bussar i storleksklassen 26-60 personer med ett 
genomsnittligt elevantal på 45 elever per buss.

 Restiden är beräknad på avstånd från Spira till kommunens huvudort och 
en medelhastighet på 70 km/h.

 Tid för på- och avstigning (vid skolan och vid Spira) samt föreställningstid 
på Spira är uppskattad till sammanlagt tre timmar.

Beräkningen enligt ovanstående parametrar ger att chartrade bussar för eleverna 
skulle kosta 450 000 kr (totalt 183 bussresor). Om det däremot skulle krävas 
bussar i den mindre kategorin eller om förstahandsleverantören inte har möjlighet 
att köra alla turer stiger kostnaden snabbt. Till exempel, om storleksklassen på 
bussen ändras till 9-25 personer och vi räknar med ett genomsnitt på 20 elever per 
buss ökar kostnaden till 720 000 kr.
Smålands Musik och Teater har med nuvarande bemanning inte möjlighet att 
hantera bokning av bussarna. Alltså innebär lösningen också ökade 
personalkostnader för bokningshantering.
Kommunerna har ofta själva upphandlat denna typ av resor för att eleverna ska 
kunna åka på studiebesök, bad, skolresor etc. Ett alternativ är att kommunerna 
själva hanterar bokning av bussar utifrån sina egna avtal, med subventionering av 
Region Jönköping län genom en ”buss-peng” kopplad till barnkulturpeng. Buss-
pengen differentieras utifrån den kostnad som regionens eget busscharteravtal ger 
vilket skulle innebära ca 35-80 kr per elev beroende på kommun. Även detta 
alternativ innebär en årlig kostnad, som Region Jönköpings län ska finansiera. 
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 100-120
Tid: 2017-09-06 kl. 09.00-12.15

Plats: Regionens hus sal B

§119 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut
Presidiet ger Regionledningskontoret i uppdrag 

 Ta fram ett faktaunderlag, efter behandling i presidiet 
skrivs förslag till beslut.

Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med en motion där man bland annat 
föreslår att Region Jönköpings län undersöker möjligheten att 
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för 
skolklasser i hela länet.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid: 2017-06-13, kl 11:00-15:25

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 103 Fördelning av inkomna motioner
Beslut
Regionstyrelsens 

 Fördelar motioner enligt nedan

Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård 

Nu blir vi väl MR-Region?
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna 
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig? 
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Pröva digital tolkning 
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders 
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Låt Spira spridas och spira för alla  
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1427-motion---gor-primarvarden-i-var-region-mer-likvardeig-och-jamlik.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1424-motion---nu-blir-vi-val-mr-region.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1420-motion---infor-aldremottagningar-pa-vardcentralerna.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1419-motion---ar-den-lakartiden-som-erbjuds-patien.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1415-motion---prova-digital-tolkning.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1342-motion---lat-spira-spridas-och-spira-for-alla.pdf


PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid: 2017-06-13, kl 11:00-15:25

Hund i Regionens tjänst 
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi 
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Pendlare behöver fler morötter och mindre piska 
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Inrätta korttidsplatser på sjukhusen 
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, Sven-
Evert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter 
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert 
Andersson, Elisabeth Werner, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm  
Ordförande

ordförande

Marcus Eskdahl    

http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1341-motion---hund-i-regionens-tjanst.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1266-motion---kollektivtrafik-i-egen-regi-ar-framtidens-melodi.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1267-motion---pendlare-behover-fler-morotter-och-mindre-piska.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1172-motion---inratta-korttidsplatser-pa-sjukhusen.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1042-motion---aterinfor-vardbitraden-for-enklare-a_2.pdf


PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid: 2017-06-13, kl 11:00-15:25

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand







PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 191 Tillfällig justering av mål i program för hållbar 
utveckling
Diarienummer: RJL 2018/2251

Beslut
Regionstyrelsen föreslås

1. Prioritera svenskt kött framför mål avseende inköp av 
livsmedel i program för hållbar utveckling tillsvidare. 

2. Uppdra åt regionstyrelsen att avgöra när det är dags att 
återgå till mål i program för hållbar utveckling, där 
uppföljning kan ske i samband med tertialrapport 1 2019. 

Sammanfattning 
Den varma och regnfattiga sommaren 2018 har inneburit stora 
påfrestningar för lantbruket i Sverige och vårt län. För att höja 
andelen svenskt kött lämnas förslag på justering av mål i program 
för hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag nämnden TIM 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidium TIM 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse 2018-08-28

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 
Rachel De Basso yrkar bifall till föreliggande förslag.

Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag och med förslag 
att uppföljning kan göras i samband med tertialrapport 1:2019.

Sibylla Jämting yrkar bifall till ändringsyrkande i TIM lydande: 
1. Prioritera svenskt kött, i första hand ekologiskt, framför mål 
avseende inköp av livsmedel i program för hållbar utveckling tills 
vidare

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till 
skrivning mot Sibylla Jämtings ändringsyrkande, finner att 
arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Ordföranden finner även att tillägget om uppföljning bifalls av 
arbetsutskottet att läggas till i beslutspunkt 2. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 78-91
Tid: 2018-09-18 kl. 13.00-16.50

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§89 Tillfällig justering av mål i program för hållbar 
utveckling
Diarienummer: RJL 2018/2251

Beslut 
Nämnden beslutar

1. Prioritera svenskt kött framför mål avseende inköp av 
livsmedel i program för hållbar utveckling, tillsvidare. 

2. Uppdra åt regionstyrelsen att avgöra när det är dags att 
återgå till mål i program för hållbar utveckling.

Sammanfattning 
Den varma och regnfattiga sommaren 2018 har inneburit stora 
påfrestningar för lantbruket i Sverige och vårt län. För att höja 
andelen svenskt kött lämnas förslag på justering av mål i program 
för Hållbar utveckling.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-28
 Program för hållbar utveckling 2017-2020

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Simon Johansson (S) lämnar följande ändringsyrkande till 
förslaget:
1. Prioritera svenskt kött, i första hand ekologiskt, framför mål 
avseende inköp av livsmedel i program för hållbar utveckling 
under en avgränsad period tillsvidare.

Eva Nilsson (M) Bengt Petersson (C) och Anders Gustafsson 
(SD) yrkar bifall till förslaget om att ändra under avgränsad 
period till tillsvidare.

Ordföranden föreslår att regionstyrelsen avgör när det är dags att 
återgå till mål i program för hållbar utveckling.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö           
§§ 78-91
Tid: 2018-09-18 kl. 13.00-16.50

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

             Berry Lilja

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 77-92
Tid: 2018-09-04 kl.08.30-12.20

Plats: Regionens hus, sal B

§88 Tillfällig justering av mål i program för hållbar 
utveckling
Diarienummer: RJL 2018/2251

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Prioritera svenskt kött framför mål avseende inköp av 
livsmedel i program för hållbar utveckling, under en 
avgränsad period.

2. Uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att avgöra när det 
är dags att återgå till mål i program för hållbar utveckling.

Sammanfattning 
Den varma och regnfattiga sommaren 2018 har inneburit stora 
påfrestningar för lantbruket i Sverige och vårt län. För att höja 
andelen svenskt kött lämnas förslag på justering av mål i program 
för Hållbar utveckling.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-28
 Program för hållbar utveckling 2017-2020

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 77-92
Tid: 2018-09-04 kl.08.30-12.20

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Regionledningskontoret
Avsändare

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Tillfällig justering av mål i program för 
hållbar utveckling

Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen

1. Prioritera svenskt kött framför mål avseende inköp av livsmedel i program 
för hållbar utveckling, under en avgränsad period.

2. Uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott  att avgöra  när  det är dags att 
återgå till mål i program för hållbar utveckling.

Sammanfattning
Den varma och regnfattiga sommaren 2018 har inneburit stora påfrestningar för 
lantbruket i Sverige och vårt län. För att höja andelen svenskt kött lämnas
förslag på justering av mål i program för Hållbar utveckling.  

Information i ärendet
Den varma och regnfattiga sommaren 2018 har inneburit stora påfrestningar för 
lantbruket i Sverige och vårt län. 

I juli styrdes därför inköpen inom Region Jönköpings län om till att öka andelen 
svenskt kött. Jämförelser mellan juli 2017 och juli 2018 visar att andelen ökat från 
cirka 60% till cirka 80 %. Andelen svenskt kött behöver fortsätta öka med 
anledning av aktuell situation i lantbruket.

I program för Hållbar utveckling 2017-2020 finns under Framgångsfaktor Vi 
bidrar till en sund livsmiljö följande mål:

Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 
djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som 
uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav.
I tredje hand väljer vi ekologiska livsmedel.
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Förslaget är att under en period prioritera svenskt kött framför andra mål i 
hållbarhetsprogrammet till dess läget återgått till en normal situation. 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås följa utvecklingen och avgöra när det är 
dags att återgå till hållbarhetsprogrammets mål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-28

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Arne Andersen
Regiondirektör Direktör verksamhetsstöd och service
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§103 Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun 
och Region Jönköpings län inför upphandling 
av nytt trafikavtal
Diarienummer: RJL 2018/2426

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Teckna avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och 
Region Jönköpings län inför upphandling av nytt 
trafikavtal.

Sammanfattning 
I syfte att utveckla kollektivtrafiken i Jönköping har en 
avsiktsförklaring med gemensamma mål tagits fram, där parternas 
olika ansvarsområden tas tillvara på bästa sätt. För att utveckla 
trafiken krävs insatser från båda parter i form av ett bra 
trafikutbud samt goda infrastrukturlösningar. Arbetet måste göras 
tillsammans och synkroniseras i tiden för att bästa möjliga 
måluppfyllelse ska uppnås. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
 Bilaga; Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och 

Region Jönköpings län genom verksamhetsområde 
Länstrafiken inför upphandling av nytt trafikavtal (2021-
2031) för Stadstrafiken i Jönköpings kommun

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Jeanette Söderström föreslår att en kortare dragning av ärendet 
görs på nämnden.

Beslutet skickas till 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
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Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Jönköpings Länstrafik
Avsändare

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Avsiktsförklaring mellan Jönköpings 
kommun och Region Jönköpings län 
inför upphandling av nytt trafikavtal

Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionstyrelsen

 Teckna avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region 
Jönköpings län inför upphandling av nytt trafikavtal.

Sammanfattning
I syfte att utveckla kollektivtrafiken i Jönköping har en avsiktsförklaring med 
gemensamma mål tagits fram, där parternas olika ansvarsområden tas tillvara på 
bästa sätt. För att utveckla trafiken krävs insatser från båda parter i form av ett bra 
trafikutbud samt goda infrastrukturlösningar. Arbetet måste göras tillsammans och 
synkroniseras i tiden för att bästa möjliga måluppfyllelse ska uppnås. 

Information i ärendet
Avsiktsförklaringen syftar till att tydliggöra den gemensamma målsättningen och 
ansvarsfördelningen mellan parterna inför kommande upphandling av nytt 
trafikavtal för stadstrafiken i Jönköping 2021-2031.

Jönköpings kommun och Jönköpings Länstrafik har inför upphandling av nytt 
trafikavtal kommit överens om förslag till gemensamma målsättningar för 
utvecklingen av kollektivtrafiken. Utgångspunkten för målsättningarna har varit 
att biltrafiken inte ska öka, vilket är i linje med Jönköpings kommuns tidigare 
beslut samtidigt som kollektivtrafikresorna ska öka i linje med målsättningarna i 
det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

För att åstadkomma den nödvändiga överflyttningen från bil till kollektivtrafik 
krävs en attraktiv kollektivtrafik som i flera avseenden kan konkurrera med bilen 
som färdmedel. En attraktiv kollektivtrafik innefattar kapacitetsökningar i form av 
ökad turtäthet och större fordon i stadstrafiken som helhet. En ökad turtäthet 
ställer högre krav på framkomlighet i trafiksystemetet vilket innebär att en 
förutsättning för att den planerade stadstrafiken ska kunna fungera är att 
Jönköpings kommun genomför nödvändiga framkomlighetsåtgärder. 
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Den nya stadstrafiken kommer att innebära kostnadsökningar och stora 
investeringar under trafikperioden för båda parter. Kostnadsuppskattningar visar 
att Region Jönköpings län behöver avsätta 75-100 mnkr ytterligare per år för den 
ökade trafikvolymen, samt investera ca 300 mnkr i ny bussdepå. Jönköpings 
kommun behöver genomföra framkomlighetsåtgärder motsvarande totalt ca 270 
mnkr under trafikperioden.

Avsiktsförklaringen tydliggör respektive parts ansvar för att genomföra de 
åtgärder som behövs för att skapa förutsättningar för att uppnå fastställda mål för 
färdmedelsval och resandeutveckling inom kollektivtrafiken.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
 Bilaga; Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region 

Jönköpings län genom dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik 
inför upphandling av nytt trafikavtal (2021-2031) för Stadstrafiken i 
Jönköpings kommun

Beslut skickas till
Jönköpings kommun

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Carl-Johan Sjöberg
Regiondirektör Trafikdirektör
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Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönkö-
pings län genom dess verksamhetsområde Jönköpings Länstrafik 
inför upphandling av nytt trafikavtal (2021-2031) för Stadstrafiken i 
Jönköpings kommun

1. Inledning

I syfte att utveckla kollektivtrafiken i Jönköping krävs en gemensam samverkan med 
gemensamma mål mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län, där parter-
nas olika ansvarsområden tas tillvara på bästa sätt. För att utveckla trafiken krävs in-
satser från båda parter i form av ett bra trafikutbud samt goda infrastrukturlösningar 
och därför är det grundläggande att arbetet görs tillsammans för att säkra bästa möjliga 
måluppfyllelse. Denna avsiktförklaring syftar till att tydliggöra den gemensamma 
målsättningen och ansvarsfördelningen mellan parterna inför kommande upphandling 
av nytt trafikavtal för stadstrafiken i Jönköping 2021-2031.

2. Bakgrund och målsättningar

Inom ramen för kommunens stadsbyggnadsvision 2.0 har en målsättning fastlagts om 
att utveckla stadens kommunikationer på ett hållbart sätt, d.v.s. de hållbara och ytef-
fektiva färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik ska vara norm i stadsutvecklingen. 
För att åstadkomma ett hållbart yteffektivt transportsystem i allmänhet och i centrala 
stadsdelar i synnerhet krävs en kraftig överflyttning från bil till de hållbara trafiksla-
gen gång/cykel och kollektivtrafik.

Genomförda resvaneundersökningar (RVU) i kommunen som geografiskt område 
(2009 och 2014) visar att det hittills inte skett någon förändring när det gäller färdme-
delsval. Resultaten av dessa undersökningar visar istället på en ökad andelen bilresor 
(från 66 % till 67 % bilresor under vardagar) medan användning av kollektivtrafik  är 
oförändrad (10 % under vardagar).

Jönköpings kommun och Jönköpings Länstrafik har inför upphandling av nytt trafi-
kavtal för perioden 2021-2031 kommit överens om förslag till gemensamma målsätt-
ningar för utveckling av kollektivtrafiken. Utgångspunkten för målsättningarna har 
varit dels att biltrafiken, i enlighet med tidigare beslut av Jönköpings kommun, inte 
ska öka och dels Jönköpings Länstrafiks ambition att öka resandet i linje med Jönkö-
pings kommuns önskemål, infört i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Trafik-
försörjningsprogrammet sträcker sig idag till 2025 men kommer sannolikt att omarbe-
tas under 2019-2020 och då förlängas till 2035. Avsikten är att lyfta in nedanstående 
målsättningar för Jönköpings kommun i kommande nytt regionalt trafikförsörjnings-
program. 

Styrande dokument för Region Jönköpings län är för övrigt den regionala utvecklings-
strategin (RUS), det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) samt den nyligen 
antagna biogasöverenskommelsen som stipulerar vilka drivmedel som gäller för stads-
trafiken framöver.

Om biltrafiken inte ska öka under trafikperioden (ca 2032 då kommunen beräknas ha 
ca 160 000 invånare) bedöms färdmedelsfördelningen enligt genomförda resvaneun-
dersökningar behöva förändras genom att andelen bilresor minskar från 67 % (RVU 
2014) till ca 56 % och andelen kollektivtrafikresor bedöms behöva öka från 10 % 
(RVU 2014) till ca 16 %. Det innebär att marknadsandelen för kollektivtrafiken ska 
öka från 10 % till 16 %. 
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Följande gemensamma målsättningar fastslås genom denna avsiktsförklaring;

Antal kollektivtrafikresor
Totala antalet resor* per invånare och år ska 
 öka med 85 % (185 resor/inv, år) då kommunen har 160 000 invånare (ca 2032). 
 dubbleras (200 resor/inv, år) då kommunen har 170 000 invånare (ca 2035). 
* Totalt antal påstigande i kollektivtrafiken inom Jönköpings kommun, i stads-, region- och tågtrafik, 

följs upp av Jönköpings Länstrafik. Basår för båda målen är 2007 (100 resor/inv, år).
 
Färdmedelsfördelning
Andelen hållbara resor* under vardagar, för kvinnor och män, ska i genomsnitt öka 
från 32 % (2014) till minst 43 %, varav kollektivtrafik minst 16 % (10 % 2014), när 
vi är 160 000 invånare (ca 2032).
* Hållbara färdmedel utgörs av gång, cykel och kollektivtrafik. Uppföljning sker med könsuppdelad 

statistik genom kommunens resvaneundersökning som genomförs vart femte år.

För att åstadkomma den nödvändiga överflyttningen från bil till kollektivtrafik krävs 
en attraktiv kollektivtrafik som i flera avseenden kan konkurrera med bilen som färd-
medel. 

En attraktiv kollektivtrafik karaktäriseras av 
 hög turtäthet
 hög pålitlighet
 konkurrenskraftig restidsfaktor (restid i förhållande till att använda bil)
 goda kommunikationer till och från stora målpunkter
 och bidrar till en god livsmiljö genom en låg klimatpåverkan, lågt buller och låg 

energianvändning. 

För att möjliggöra ovanstående behöver kollektivtrafiken ha
 god framkomlighet
 attraktiva och säkra hållplatser.

Kollektivtrafiken behöver dessutom attrahera många olika målgrupper:
 Både pendlare till skola/arbete och sällanresenärer.
 Män använder idag mer bil än kvinnor. Genom att särskilt arbeta för att fler män 

ska åka kollektivt ges bättre förutsättningar för jämställda levnadsförhållanden 
mellan män och kvinnor

 Barn och ungdomar är en stor resenärsgrupp som ställer särskilda krav på trafikens 
tekniska utformning och bemötande. 

 För grupper med olika slags funktionsnedsättning är en väl fungerande kollektivtra-
fik ofta en förutsättning för att kunna resa. 

För att åstadkomma den överflyttning från biltrafik till de hållbara färdslagen som 
framgår av ovanstående målsättningar krävs stora beteendeförändringar i färdme-
delsval. Beteendepåverkande åtgärder är därför en strategiskt viktig del i arbetet med 
ett hållbart transportsystem.
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3. Syfte och arbetsprocess

För att åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik krävs omfattande kapacitetsökningar i 
form av ökad turtäthet och större fordon i stadstrafiken som helhet. Detta innebär ett 
väsentligt större antal fordon jämfört med idag och en ny depå behöver därför byggas 
innan trafikstart. 

En ökad turtäthet ställer större krav på framkomlighet i trafiksystemet vilket innebär 
att en förutsättning för att den planerade stadstrafiken ska kunna fungera är att Jönkö-
pings kommun genomför nödvändiga framkomlighetsåtgärder. 

Den nya stadstrafiken kommer därmed att innebära stora investeringar under trafikpe-
rioden för båda parter i avsiktsförklaringen. I detta skede föreligger inte exakta kost-
nadsberäkningar i alla delar men överslagsmässiga uppskattningar visar att Jönköpings 
Länstrafik behöver avsätta 75-100 mnkr ytterligare per år (motsvarande 30-40 %) för 
den ökade trafikvolymen, samt 300 mnkr för ny depå. Jönköpings kommun behöver 
genomföra framkomlighetsåtgärder motsvarande totalt ca 270 mnkr under trafikperio-
den varav ca 50 % avses att söka statlig finansiering för (stadsmiljöavtal). 

Denna avsiktsförklaring tydliggör för respektive part vilket ansvar som finns för att 
genomföra åtgärder som behövs för att skapa grundläggande förutsättningar  för att 
uppnå fastställda mål för färdmedelsval och resandeutveckling inom kollektivtrafiken.

Avsiktsförklaringen är inte i detalj heltäckande vilket kan innebära att ytterligare åt-
gärder kan komma att behöva vidtas under trafikperioden.

Uppföljning och detaljplanering av de punkter som omfattas av avsiktförklaringen ska 
ske via löpande möten mellan Jönköpings Länstrafik och Jönköpings kommun. Speci-
fika tematiska arbetsgrupper kommer att formeras.

Parterna ska teckna särskilda genomförandeavtal inför igångsättning av de investe-
ringsprojekt som omfattas av denna avsiktsförklaring. Genomförandeavtalen ska även 
inkludera de personella kapacitetsförstärkningar som kan komma att krävas. 

För att nå målen ovan krävs en fortsatt konstruktiv samverkan mellan parterna.

4. Avsiktsförklaring

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik avser att genomföra följande åtgärder.

1. Målsättningen är att ägandeskap och ansvar för drift- och underhåll av hållplatsut-
formning ovan jord övergår till Jönköpings Länstrafik så snart det är möjligt med 
tanke på redan ingångna avtal. Förslag på ny attraktiv design beträffande hållplat-
ser  på stomlinjer respektive övriga linjenätet och fordon som trafikerar stomlinjer 
ska tas fram inför trafikstart juni 2021. 

2. Upphandling av kollektivtrafik med tillräcklig kapacitet och attraktivitet för att 
uppnå överenskomna mål beträffande färdmedelsval och resandeutveckling med 
kollektivtrafik. Detta motsvarar en ungefärlig kostnadsökning på 75-100 mnkr per 
år (motsvarande 30-40 %) jämfört dagens trafik . 

3. Ny depå som kan serva den fordonsflotta som följer av punkt 2 ska färdigställas 
2020 till en kostnad av ca 300 mnkr.
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4. Val av bränsleslag ska ske i överensstämmelse med den regionala biogasöverens-
kommelsen som upprättats under 2018. Modell för ägande av laddinfrastruktur ut-
vecklas i samråd med Jönköpings kommun.

5. Inför upphandling av ny trafikoperatör ska lämplig ersättningsmodell utredas som 
främjar både ett ökat resande (fler stämplingar) och ett ökat kundfokus (få över-
gångar etc).

6. Utforma försäljning och validering som främjar snabb påstigning och därmed korta 
restider och förbättrad pålitlighet i tidhållning. Differentierad prissättning som 
verktyg för att öka resandet ska övervägas.

7. Senast 2020 ska, i samråd med Jönköpings kommun, lämplig teknik utredas som 
möjliggör försäljning av produkt motsvarande en tur och returresa med kollektiv-
trafik under vardagar som inkluderar infartsparkeringar.

8. Beteendepåverkande kampanjer med syfte att åstadkomma en överflyttning från bil 
till kollektivtrafik ska löpande genomföras i samarbete med Jönköpings kommun.

9. Utveckla, i samråd med Jönköpings kommun, befintliga processer för planering av 
ny kollektivtrafik till större bostads- eller verksamhetsområden. Trafikbehov ska 
utredas i detaljplaneskedet  med målsättning att trafikstart kan ske i direkt anslut-
ning till inflyttning.

10.I samarbete med Jönköpings kommun senast 2020 utreda förutsättningar och 
möjligheter till införande av hyrcykelsystem som komplement till kollektivtrafiksy-
stemet.

11.I samarbete med Jönköpings kommun förbättra samordningen mellan kollektivtra-
fikslagen regionbuss och stadsbuss. Infrastrukturåtgärder som genomförs ska främ-
ja framkomligheten och minska restiden för båda trafikslagen. 

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun avser att genomföra följande åtgärder.

1. Ta fram förslag till trafikteknisk utformning samt genomförande av Jönköpings 
länstrafiks punkt 1, se ovan. Utgångspunkten är att Jönköpings kommun äger och 
ansvarar för drift och underhåll av hållplatsens markbeläggning och fysiska utform-
ning i övrigt. Kostnaden för ett genomförande ingår i de kostnader som redovisas i 
punkt 3.

2. Skapa förutsättningar för placering och byggnation av behövliga laddplatser till 
trafikstart 2021. Modell för ägande av laddinfrastruktur utvecklas i samråd med 
Jönköpings Länstrafik.

3. Med utgångspunkt från tidigare genomförda utredningar ska behövliga infrastruk-
turåtgärder genomföras för att skapa ett kapacitetstarkt och attraktivt kollektivtra-
fikstråk längs linje 1. Inför trafikstart 2021 (etapp 1) genomförs de mest prioritera-
de delarna av tidigare genomförd BRT-utredning för linje 1 (inkl. samtliga hållplat-
såtgärder längs hela linje 1), 6 ändhållplatser på linje 1-3 med plats för 9 laddstatio-
ner (exkl. kostnad för laddinfrastruktur) samt nya hållplatser på stomlinje 4 för to-
talt ca 75 mn kr. Etapp 2 genomförs till juni 2026 till en ungefärlig kostnad uppgå-
ende till 195 mn kr (inkl. nya hållplatser på linje 5). Den andra etappens mer exakta 
omfattning och kostnader ska utredas ytterligare inför beslut om genomförande. 
Bland annat behöver ambitionsnivå när det gäller behov av spårvagnssäkring under 
trafikperioden fastställas.

4. Under 2019 utreda behov av cykelparkeringar i anslutning till större hållplatser och 
genomföra det inom ramen för etapp 1. Investeringar i dessa cykelparkeringar görs 
inom ramen för stadsbyggnadsnämndens cykelbudget.

5. Ansökan om Stadsmiljöavtal för genomförande av infrastrukturåtgärder enligt pkt 
1-4 längs linje 1 ska upprättas under 2019.
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6. Under 2021 ska behov av kompletterande infrastrukturåtgärder på övriga stomlin-
jer (2-4/5) utredas på motsvarande sätt som genomförts för linje 1.

7. Ansökan om stadsmiljöavtal för infrastrukturåtgärder enligt pkt 6 ska upprättas för 
stomlinje 2-4/5 under 2022.

8. Inför och under genomförandeperioder för infrastrukturåtgärder längs samtliga 
stomlinjer ska informationskampanjer genomföras i samarbete med Jönköpings 
länstrafik. Syftet med dessa kampanjer är att skapa en positiv inställning till och 
förståelse hos allmänheten för de trafikstörningar som blir nödvändiga till följd av 
genomförande av åtgärderna. 

9. Senast 2020 ska det nya parkeringssystem som infördes 2017 utvärderas bl.a. med 
utgångspunkt från systemets förmåga att styra mot ett mer hållbart resande. Even-
tuella större förändringar bör införas i samband med starten av den nya kollektiv-
trafiken i juni 2021.

10.Utveckla, i samråd med Jönköpings länstrafik, befintliga processer för planering av 
ny kollektivtrafik till större bostads- eller verksamhetsområden. Trafikbehov ska 
utredas i detaljplaneskedet  med målsättning att trafikstart kan ske i direkt anslut-
ning till inflyttning.

11.I samarbete med Jönköpings länstrafik  senast 2020 utreda förutsättningar och 
möjligheter till införande av hyrcykelsystem som komplement till kollektivtrafiksy-
stemet.

12.I samarbete med Jönköpings Länstrafik förbättra samordningen mellan kollektiv-
trafikslagen regionbuss och stadsbuss. Infrastrukturåtgärder som genomförs ska 
främja framkomligheten och minska restiden för båda trafikslagen. 

Denna avsiktsförklaring gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas av Re-
gion Jönköpings län och Jönköpings kommun.

Jönköping den __________ 2018 

Malin Wengholm Ann-Marie Nilsson 
Regionstyrelsens ordförande, Kommunstyrelsens ordförande, 
Region Jönköpings län Jönköpings kommun

Agneta Jansmyr Johan Fritz 
Regiondirektör, Stadsdirektör
Region Jönköpings län Jönköpings kommun



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

Plats: Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 
Eksjö

§ 83 Granskning av e-hälsa – del 1 invånartjänster
Diarienummer: RJL2018/602

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse.

2. Återrapportering ska ske till nämnden.

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende e-hälsa och 
i del 1 har granskningen fokuserat på invånartjänster. I 
föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionens frågor.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
 Granskningsrapport

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Marcus Eskdahl efterfrågar återkoppling till nämnden.

Beslutsgång
På ordförandens fråga beslutar nämnden om tillägget att 
återrapportering ska ske till nämnden.

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Bertil Nilsson Elisabeth Töre



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 103-120
Tid: 2018-09-04, kl 08:00-09:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 106 Granskning av e-hälsa – del 1 invånartjänster
Diarienummer: RJL2018/602

Beslut
Nämnden föreslås  

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende e-hälsa och 
i del 1 har granskningen fokuserat på invånartjänster. I 
föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionens frågor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
 Granskningsrapport

Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Granskning av e-hälsa, del 1 
Invånartjänster
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende e-hälsa och i del 1 har 
granskningen fokuserat på invånartjänster. I föreliggande tjänsteskrivelse 
redovisas svar på revisionen frågor.

Information i ärendet
EY har på uppdrag av regionrevisionen genomfört en granskning av e-hälsa. 
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om 
nämnden för folkhälsa och sjukvård styr och följer upp utvecklingsarbetet med att 
utveckla arbetssätt och kompetensanvändning så att önskade effekter uppnås. 
Denna första del av granskningen behandlar invånartjänster.

EY bedömer sammantaget att det i flera aspekter finns ett väl fungerande arbete 
med invånartjänster. Nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen bör 
dock stärka styrning, uppföljning och kontroll av utvecklingsarbetet för att kunna 
bedöma om önskade effekter uppnås.

Revisorernas rekommendationer
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

 Tydliggöra roller och ansvarsfördelning avseende beredning och beslut om 
invånartjänster för att säkerställa en effektiv hantering av inspel från 
verksamheterna. 

 Säkerställa att genomförda riskanalyser avseende invånartjänster 
inkluderar verksamhetsrisker 

 Stärka uppföljningen av effekter av införda invånartjänster för att 
möjliggöra utvärdering utifrån uppsatta mål och avsatta resurser.  

Svar på rekommendationer
I och med införandet av den nya riktlinjen ”Styrning av utveckling och förvaltning 
av IT-lösningar” är roller och ansvarsfördelning tydliggjorda för att säkerställa en 
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RJL 2018/602

effektiv hantering av inspel från verksamheterna. Respektive verksamhet har via 
sin styrgrupp mandat och ansvar att fatta beslut om IT-lösningar inom sitt område, 
alternativt lyfta frågan för vidare hantering i annan styrgrupp eller till aktuell 
programstyrgrupp.

I samband med att den nya riktlinjen antogs togs en mall för beredningsunderlag 
fram. Innan nya initiativ startas ska denna mall användas, vilken inkluderar analys 
av verksamhetsrisker. Dessa behöver sedan hanteras vidare i aktuell styrgrupp.

I den nya riktlinjen framgår det att aktuell styrgrupp har ansvaret för att relevanta 
nyttor och effekter realiseras i verksamheten utifrån de utvecklingsinitiativ som 
styrgruppen fattat beslut om. I respektive programstyrgruppen följs de 
övergripande effekterna och nyttorna av införda och/eller utvecklade system. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
 Granskningsrapport

Beslut skickas till
Region Jönköpings läns revisorer

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125
Tid: 2018-05-29, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 121 Fördelning av inkomna granskningar
Inkomna granskningar fördelas enligt nedan:

 Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster 
RJL 2018/602 – till nämnden FS

 Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård 
från slutenvård och specialistvård till öppenvård och 
primärvård
RJL 2018/603 – till nämnden FS

 Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015
RJL 2018/604 – till RS

 Granskning av IT- säkerhet i Region Jönköpings län
RJL 2018/935 – till RS

 Granskning av årsredovisning 2017
RJL 2018/936 – till RS, nämnderna FS, TIM, ANA

 Granskning av e- hälsa - del 2 vårdtjänster
RJL 2018/937 – nämnden FS

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-46
Tid: 2018-04-10 kl.09:00-20:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§42 Fördelning av inkomna granskningar
Ordföranden redovisar inkomna granskningar och fördelar dessa 
enligt följande:

 RJL 2018/602 Granskning av e-hälsa - del 1 
invånartjänster, till regionstyrelsen och nämnden för 
folkhälsa och sjukvård.

 RJL 2018/603 Granskning av regionens arbete med att 
förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till 
öppenvård och primärvård, till regionstyrelsen och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård

 RJL 2018/604 Uppföljning av granskningar genomförda 
2013 och 2015, till regionstyrelsen.

 RJL 2018/935 Granskning av IT- säkerhet i Region 
Jönköpings län, till regionstyrelsen.

 RJL 2018/936 Granskning av årsredovisning 2017, till 
regionstyrelsen.

 RJL 2018/938 Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster, 
till regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 
sjukvård.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Raymond Pettersson (C)  
§§ 24-36

Per Eriksson (C)      Samuel Godrén (SD)    
§§ 37-46                   §§ 24-46

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer

EY har på uppdrag av regionrevisionen genomfört en granskning av e-
hälsa. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att 
bedöma om nämnden för folkhälsa och sjukvård styr och följer upp 
utvecklingsarbetet med att utveckla arbetssätt och kompetensanvändning 
så att önskade effekter uppnås. Denna första del av granskningen 
behandlar invånartjänster.
Sammantaget bedömer vi att det i flera aspekter finns ett väl fungerande 
arbete med invånartjänster. Nämnden för folkhälsa och sjukvård och 
regionstyrelsen bör dock stärka styrning, uppföljning och kontroll av 
utvecklingsarbetet för att kunna bedöma om önskade effekter uppnås.
Det finns en etablerad struktur i regionen för arbetet med e-hälsofrågor, 
men det bör tydliggöras hur verksamheternas inspel avseende 
invånartjänster ska tas tillvara. Vidare bör uppföljningen av invånartjänster 
inkludera effekter av förändrade arbetssätt i högre grad. 
Vår bedömning grundar sig på att uppföljningen idag är av övergripande 
karaktär och att effekter av införda invånartjänster inte följs upp 
systematiskt. Vidare bedömer vi att styrningen bör tydliggöras avseende 
roller, mandat och beslutsvägar avseende invånartjänster för att 
säkerställa en effektiv och enhetlig hantering av de inspel som initieras av 
verksamheterna. Identifierade otydligheter är kända av regionledningen 
och det pågår en översyn av organiseringen av e-hälsofrågorna vid 
granskningstillfället. 
Det pågår ett aktivt arbete i regionen avseende e-hälsa, och 
verksamheterna är drivande i att utveckla och använda nya 
invånartjänster. Av intervjuerna framkommer utmaningen i att låta behovet 
av förändrade arbetssätt styra utvecklingen, snarare än tillgång till ny 
teknik. Det är också centralt att det finns en balans mellan verksamhet 
och IT avseende utveckling och implementering. I de riskanalyser vi tagit 
del av finns en tonvikt på IT-relaterade risker, även om verksamhetsrisker 
också beaktas. 
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande 
rekommendationer till nämnden för folkhälsa och sjukvård och 
regionstyrelsen:

 Tydliggör roller och ansvarsfördelning avseende beredning och 
beslut om invånartjänster för att säkerställa en effektiv hantering 
av inspel från verksamheterna

 Säkerställ att genomförda riskanalyser avseende invånartjänster 
inkluderar verksamhetsrisker

 Stärk uppföljningen av effekter av införda invånartjänster för att 
möjliggöra utvärdering utifrån uppsatta mål och avsatta resurser



4

1. Inledning

1.1. Bakgrund
I mars 2016 antog regeringen och SKL en ny vision för e-hälsa som berör 
hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika delar. Visionen är tydlig - 
Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Syftet är att uppnå en 
god och jämlik hälsa och välfärd. Genom att ta tillvara på digitaliseringens 
möjligheter kan kvalitén öka, vården bli mer jämlik och resurserna 
användas mer effektivt. I januari 2017 träffade parterna en 
överenskommelse om en första handlingsplan för att nå visionen. Målet 
för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är att ge hela 
befolkningen bästa möjliga vård, och en bättre och jämlik vård. I 
regionens budget och verksamhetsplan för 2017 och flerårsplan 2018-
2019 går att utläsa att budgeten för IT, digitalisering och e-hälsa utökas 
med 48 miljoner kronor för att genomföra särskilda satsningar, 
huvudsakligen inom hälso- och sjukvården.
Regionen medverkar i strategin Nationell eHälsa, som beskriver hur vård 
och omsorg framgent ska fungera och förbättras med hjälp av e-
hälsotjänster. Strategin är inriktad på att skapa nyttoeffekter för i 
huvudsak tre målgrupper. Invånare/patient/närstående ska ha tillgång till 
kvalitetssäkrad information, åtkomst till dokumentation från behandlingar 
och insatser samt tillgång till e-tjänster och individanpassad service. 
Vårdpersonal ska ha tillgång till samverkande verksamhets- och 
beslutsstödsystem som säkerställer hög kvalitet och säkerhet. Därutöver 
ska beslutsfattare ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning samt tillgång 
till relevanta underlag för planering, styrning och resursfördelning. 
Regionen och kommunerna har även inrättat ett e-hälsoråd1 för att 
underlätta koordinering och samordning av regionens och kommunernas 
arbete och upprättat en regional handlingsplan för kommunal e-hälsa.2

Regionens revisorer har valt att rikta en av 2017 års fördjupade 
granskningar mot arbetet med e-hälsa. I revisorernas riskanalys för 
2017 görs bedömningen att effektiviteten kan påverkas negativt om 
inte regionen utvecklar välfungerande e-hälsolösningar.

1.2. Syfte 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om 
nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen styr och följer upp 
arbetet och utvecklingen av regionens e-hälsoarbete så att det bedrivs på 
ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt. 

För att uppnå granskningens syfte besvaras följande delfrågor:

1 Kopplat till gruppen ReKo – Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och 
länets kommuner
2 Härutöver har kommunerna och regionen dessutom inrättat ett e-råd, som nu bytt namn 
till digitaliseringsråd.
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 Har mål och strategier för arbetet med e-hälsa tagits fram, och är 
dessa i linje med den nationella strategin för e-hälsa?

 Hur följs detta arbete upp?
 Vilka åtgärder har vidtagits för att utnyttja och tillvarata 

digitaliseringens möjligheter när det gäller patienternas möjligheter 
att få vård/rådgivning via e-hälsolösningar?

 Har riskanalyser genomförts för de e-hälsoapplikationer som riktar 
sig till patienter och befolkning? 

 Utvärderas e-hälsolösningar som ett led i utvecklingsarbetet?
 Hur rapporteras utfallet av e-hälsoarbetet till nämnden för folkhälsa 

och sjukvård? 
 Finns planer eller strategier för hur regionen ska förhålla sig till 

andra vårdgivare som använder digitala lösningar vilka påverkar 
patientflöden till primärvård och sjukhus?

 Vilka arbetsmiljöeffekter har införandet av e-hälsolösningar 
medfört?

1.3. Genomförande
Granskningen baseras på dokumentgranskning samt intervjuer (se 
källförteckning). Samtliga intervjuade har erbjudits möjlighet att 
sakgranska rapporten, för att säkerställa att slutsatser bygger på korrekta 
fakta och uttalanden. Bedömningarna och slutsatserna svarar EY för.

1.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i 
förstudien för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna 
kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och 
fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller 
erkänd teoribildning. 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:
 Regionens budget och verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-

2019
 Vision 2025 samt handlingsplan för samverkan vid genomförande av 

vision e-hälsa 2025
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2. Nationell styrning av e-hälsoarbetet

I mars 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för 
e-hälsa som berör både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
Visionen fastslår att:
”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-
hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och 
jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet.”  

I januari 2017 träffade parterna en överenskommelse om en första 
handlingsplan för att nå visionen. Av överenskommelsen framgår att 
visionen ersätter den nationella e-hälsostrategin från 2010, men bygger 
samtidigt vidare på vissa delar. I strategin från 2010 pekades tre 
huvudsakliga målgrupper ut: individen, vård- och omsorgspersonal samt 
beslutsfattare. I arbetet med visionen ska de två förstnämnda grupperna 
betonas men också utvidgas till att inte bara handla om vård och omsorg 
utan om hela socialtjänsten, all hälso- och sjukvård och i tillämpliga delar 
tandvården.
Det är framförallt insatser inom tre nyckelområden som lyfts fram i 
visionen:

 Regelverk: de lagar och föreskrifter som är styrande för 
verksamheterna ska säkra den enskildes rättigheter och intressen

 Enhetligare begreppsanvändning: koder, begrepp, termer och 
strukturer som används ska vara enhetliga för att möjliggöra det 
informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och 
säkerhet

 Standarder: förutsättningar för att tekniskt kunna utbyta 
information och kunskap med andra system, exempelvis nationella 
specifikationer och tjänster för behörighet eller processer

I handlingsplanen framgår att de ansvariga; staten, SKL, huvudmännen, 
enskilda vårdgivare med flera, ska skapa nödvändiga förutsättningar för 
verksamheterna att använda den digitala utvecklingens möjligheter. Detta 
måste ske i såväl det dagliga arbetet som i det långsiktiga förbättrings- 
och utvecklingsarbetet. E-hälsoområdet har kopplingar till många andra 
områden och pågående satsningar och det är därför nödvändigt att 
möjligheter för samverkan med dessa satsningar beaktas, exempelvis om 
vissa forsknings- och innovationssatsningar, särskilda områden som 
läkemedelstrategin, kvalitetsregistren och arbete som rör det nationella 
innovationsrådet.  

Inera AB utvecklar och förvaltar nationella tjänster inom e-hälsa och 
digitalisering på uppdrag av landsting, regioner och kommuner.3 Ungefär 
35 digitala tjänster drivs idag av Inera. Exempel är 1177 Vårdguiden, 
Nationell patientöversikt (NPÖ) och Journalen. Inera ansvarar också för 

3 Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner och har i uppdrag att 
koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, 
medarbetare och beslutsfattare.
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den gemensamma infrastruktur och IT-arkitektur som utgör grund för flera 
av tjänsterna.4 

Styrning av verksamheten sker utifrån handlingsplanen 2013-2018 för 
landstings, regioners och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet5. 
Denna presenteras närmre i avsnitt 4. Handlingsplanen beskriver 
målbilden 2018 för individ, medarbetare och beslutsfattare. Det framgår 
även årsvisa mål ur invånarperspektiv, verksamhetsperspektiv och 
infrastrukturella mål. 

3. Fullmäktiges målsättningar

I verksamhetsplan och budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 framgår att 
regionen medverkar i strategin Nationell eHälsa. E-hälsotjänster ska 
förbättra den framtida vård och omsorg som i sin helhet ska vara 
fungerande.  Arbetet innefattar utveckling, samordning och införande av 
e-hälsostöd i form av nya vårdtjänster och invånartjänster. 
Strategin är inriktad på att skapa synliga och konkreta nyttoeffekter för:

 Invånare, patient och närstående ska ha tillgång till lättillgänglig 
och kvalitetssäkrad information, åtkomst till dokumentation från 
insatser och behandlingar, samt individuellt anpassad service och 
e-tjänster.

 Vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande 
verksamhets- och beslutsstödsystem som säkerställer hög kvalitet 
och säkerhet.

 Beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av 
kvalitet och säkerhet samt få relevanta beslutsunderlag för 
planering, styrning och resursfördelning. 

För att medarbetarna i vården ska kunna dra full nytta av och använda e-
hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig utveckling och förbättring av 
vårdens arbetssätt. Utgångspunkt är; rätt information på rätt plats i rätt tid. 
Detta kräver en ständig utveckling av vårdens IT-stöd, exempelvis 
Cosmic.
Här framgår att budgeten för IT, digitalisering och e-hälsa utökas med 48 
miljoner kronor för att genomföra planerade satsningar, varav huvuddelen 
gäller hälso- och sjukvård.
Vidare beskrivs att cancervården ska präglas av personcentrerat 
arbetssätt, där patientens delaktighet och medverkan är viktig. Alla 
patienter ska ha en individuell och skriftlig vårdplan, Min vårdplan. 
Utveckling av e-hälsa med enkla och säkra kommunikationssystem som 

4 Sedan mars 2017 är SKL Ineras huvudägare och därmed utvidgades Ineras uppdrag till 
att även omfatta kommunernas verksamhetsområden.
5 Fastställd 2012 av Center för eHälsa (CeHis) i samverkan. CeHis sammanfogades med 
Inera 2013.
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Skype6, Lync7 och appar måste ske för att förenkla kontakterna mellan 
patient och vårdgivare.
Regionen har ingen beslutad e-hälsostrategi, utan strategierna för e-
hälsoområdet samlas till stor del i budget för IT-utveckling. 

4. Regionövergripande handlingsplaner 
och aktiviteter inom e-hälsa

Av budget för IT-utveckling 2017 framgår att utvecklingsarbetet inom e-
hälsa i Region Jönköpings län till stor del sker i nationell samverkan och 
med andra landsting och regioner. Samarbetet sker på flera plan, där de 
viktigaste är: 

 Nationell samverkan genom Inera AB
 Samverkan inom kundgrupp för vårdinformationssystemet Cosmic8

 Samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen - eSPIR
Inera-samarbetet utgår från den Handlingsplan 2013-2018 för 
landstingens, regionernas och kommunernas samarbete inom e-
hälsoområdet9. Handlingsplanen bygger på nyttoeffekter för samma 
målgrupper som i den nationella strategin och att utveckling och 
förvaltning så långt som möjligt ska göras i samverkan mellan landsting 
och regioner.
Samarbetet i kundgrupp Cosmic utgår från den avsiktsförklaring som 
kundgruppen och leverantören tecknade i november 2013. Intentionen i 
avsiktsförklaringen är att från 2014 till 2020 göra Cosmic till ett ”vårdstöd i 
världsklass” genom ett mer koordinerat utvecklingsarbete, där kunderna i 
kundgruppen gemensamt likriktar, beslutar och avtalar om nya 
funktioner.10

Här betonas att även om utvecklingen beslutas och genomförs i nationell 
samverkan är det på lokal nivå det faktiska införandet av tjänsterna 
planeras och genomförs. Det är också på lokal nivå som 
verksamhetsnyttan uppstår och där många behov blir till idéer och 
koncept, som sedan utvecklas, integreras mot verksamhetssystem, testas 
och sedan kan spridas nationellt. Detta gör att utvecklingskostnaderna 
dels utgörs av finansiering av det gemensamma utvecklingsarbetet, dels 
av det lokala införandet och den lokala förvaltningen.11

6 Plattform för IP-telefoni
7 Microsoft Lync är en snabbmeddelande-klient för företagsanvändning
8 I kundgrupp Cosmic ingår samtliga landsting, regioner och privata aktörer som använder 
Cosmic i Sverige. I nuläget 8 landsting/regioner och en privat aktör.
9 CeHis 2013. Uppdatering av handlingsplanen pågår under 2017
10 Cosmic används idag av ca 10 000 medarbetare i Region Jönköpings län. Varje år görs 
ungefär 6 miljoner journalanteckningar i systemet.
11 Utifrån den tidigare nationella e-hälsostrategin finns även en upprättad regional 
handlingsplan för kommunal e-hälsa 2015-2018. Handlingsplanen riktar sig i första hand 
till politiker, chefer och medarbetare inom kommunerna i regionen och är framtagen av det 
kommunala chefsnätverket för e-hälsa.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Snabbmeddelanden
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4.1. Regionens ramverk för styrning av e-hälsofrågor är i 
behov av revidering

Regionens nuvarande ramverk för IT-styrning togs fram 2011. Ramverket 
är enligt uppgift fortfarande gällande, men håller på att revideras.
Tidigare fanns tre programstyrgrupper inom IT, varav två berörde e-hälsa; 
invånartjänster och IT-vårdtjänster. Sedan 2014 har invånartjänster och 
IT-vårdtjänster integrerats till en programstyrgrupp för e-hälsa. Därutöver 
finns en programstyrgrupp för infrastruktur- och stödsystemtjänster. 
Utifrån ramverket sker organiseringen av e-hälsoarbetet enligt följande 
struktur (se bild nedan). Intervjuade betonar att det praktiska arbetet inte 
fullt ut följer modellen idag.

Regionens ledningsgrupp/sjukvårdens ledningsgrupp svarar för 
övergripande strategiska frågor, ger vägledning i beslut, prioriterar 
investeringar och verkar för samverkan samt helhetssyn inom IT-området.

Programstyrgrupp e-hälsa12 fungerar som ledningsgrupp med 
samordnings- och koordineringsansvar för insatser inom e-hälsoområdet. 
Sammanträde sker efter behov, dock minst 2 gånger per år. I gruppen 
sitter hälso- och sjukvårdsdirektör, IT-direktör, kommunikationsdirektör, 
utvecklingsdirektör, sjukvårdsdirektörer, ett antal sektionschefer samt 
strateger.13

 
Styrgrupper ska leda och styra systemförvaltningen och ledas av 
systemägaren, som finns i ansvarig verksamhet14. Härutöver ska det 
finnas förvaltningsgrupper och användargrupper för respektive system.

Vid granskningstillfället pågår en översyn av organiseringen och beslut 
planeras under tidigt 2018. 

12 I förekommande fall kan programstyrgrupp även utgöra styrgrupp.
13 Verksamhetsområdesdirektör Bra Liv ingår inte i programstyrgruppen.
14 Systemägaren ansvarar för de övergripande besluten för systemet. 

Programstyrgrupp e-
hälsa

Förvaltningsgrupp

Styrgrupp

FörvaltningsgruppFörvaltningsgrupp

Regionens 
ledningsgrupp/

sjukvårdens 
ledningsgrupp
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4.2. Inspel från verksamheter görs till olika aktörer
Enligt intervjuade sker samverkan och beredning av frågor gällande e-
hälsa på olika sätt och mellan olika avdelningar inom regionen, vilket 
delvis har föranlett den pågående översynen av organiseringen. Det 
saknas idag ”en väg in” för verksamheterna att vända sig till. Detta medför 
att inspel görs till både sektionen för folkhälsa och sjukvård, IT-centrum, 
kommunikationsavdelningen och Qulturum utifrån befintliga kontakter och 
beroende på vilken typ av projekt som avses. 

Vidare beskrivs inte roller och ansvar, avseende beslut om e-hälsofrågor, 
alltid vara tydliga avseende vilka medel som avser centrala strategiska 
satsningar respektive vad som är verksamheternas ansvar att driva. Även 
här riskerar respektive process att ta för lång tid för att verksamheterna 
ska vänta in formella beslut. Konsekvensen kan istället bli att egna 
lösningar skapas kortsiktigt vilket ger upphov till andra risker och 
utmaningar, enligt intervjuade.15 En löpande avvägning som måste göras 
är exempelvis mellan tjänster som kan knytas till Cosmic och de som i 
nuläget utgörs av egna system. I vissa fall saknas de funktioner som 
efterfrågas i Cosmic (ett exempel är en adekvat modul för digitala 
vårdmöten) och då behöver en avvägning ske mellan tiden det tar för 
leverantören att utveckla modulen i Cosmic och förutsättningarna för att 
integrera ett annat system. Även frågor rörande informationssäkerhet och 
IT-säkerhet behöver beaktas, vilket kan fördröja beslut och införande.

Ett antal lyckade exempel lyfts där behov av ändrade arbetssätt tas upp i 
verksamheten och där samverkan lett till utveckling av en e-hälsolösning 
för att möta behovet. Exempelvis blev ett behov av ändrad kommunikation 
med nyblivna föräldrar inom barnhälsovården orsak till en markant ökning 
av digitala tjänster såsom webbtidbok.

Det finns även exempel där verksamheten inte bedömt att de kunnat 
avvakta beredning och beslut, och istället utvecklat och infört tjänsten på 
egen hand. Här beskrivs bland annat införandet av plattformen Bra Liv 
Nära för digitala vårdmöten inom primärvården.

De intervjuade är samstämmiga i att nuvarande struktur behöver 
tydliggöras och kompletteras för att få avsett genomslag och kunna 
hantera de inspel och idéer som kommer från verksamheterna. 
Ambitionen är att förkorta ledtider och tydliggöra beslutsvägarna. En 
aspekt som lyfts fram är även behovet av balans mellan de större, 
övergripande projekten och de mindre som är verksamhetsspecifika, så 
inte de större tar alla resurser i anspråk.

4.3. Riskanalyser med IT-fokus
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av ett stickprov av 
projektdokumentation och riskanalyser. Projekten kan avse olika stadier i 
införandet av en invånartjänst. Projektdokumentationen varierar i 

15 Riskerna kan avse säkerhet eller integration mot övriga system
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omfattning utifrån hur stort projektet är. Även förekomst och omfattning av 
dokumenterade riskanalyser varierar. För större projekt finns i flera fall 
separata riskanalyser i Excel-format, längre dokument eller Powerpoint. 
En begränsad riskanalys kan även ingå i förstudie eller projektdirektiv.

Vi noterar att riskanalyserna i större utsträckning behandlar IT-relaterade 
risker än verksamhetsrisker, även om verksamhetsrisker och risker för 
patient också berörs. Bilden bekräftas av intervjuade, som menar att det 
finns ett försprång gällande arbetssätt och struktur hos IT-centrum till 
skillnad från verksamheterna. När verksamheterna kontaktar IT-centrum 
(alternativt folkhälsa och sjukvård eller kommunikationsavdelningen) finns 
en tydligare process avseende tillvägagångssätt för riskanalys. 

De riskanalyser vi har tagit del av har i de flesta fall en ansvarig på IT, 
kommunikation eller folkhälsa och sjukvård. I vissa fall finns den 
ansvariga på verksamhetsnivå.16 

Det framkommer av intervjuerna att de projekt som initierats och drivits av 
verksamheterna själva i större grad saknar dokumenterade riskanalyser. 
Riskvärderingar har enligt uppgift då i större utsträckning skett muntligt 
löpande i projektgrupp och/eller ledningsgrupp. I vissa fall har införandet 
börjat ute i verksamheterna, men sedan med stöd av IT-centrum, varpå 
dokumenterade riskanalyser upprättats i ett senare skede.

4.4. Kvalitativ värdering av nytta 
För att indikera vilken typ av nyttor som skapas har en kvalitativ 
bedömning gjorts gemensamt av ansvariga inom sektionen för folkhälsa 
och sjukvård, kommunikationsavdelningen och IT-centrum i vilken grad 
nyttorna (med tidshorisonten 1-2 år) uppstår inom följande områden:17

 Direkt nytta för invånare
Möjlighet för invånare att interagera med regionen exempelvis via 
e-tjänster, förenklingar vid vårdbesök, eller nyttjande av andra 
tjänster från regionen 

 Verksamhetskvalitet och patientsäkerhet
Ökad patientsäkerhet, högre kvalitet på vård och annan 
verksamhet, ökad informationssäkerhet, följsamhet till lagar och 
riktlinjer, förbättrad arbetsmiljö

 Effektivisering i verksamheten
Tidsvinster i verksamheten, effektivitet i förvaltning av system, 
direkt minskande kostnader18  

16 I de flesta fall sker dock riskanalysen i samverkan mellan deltagande verksamheter
17 Bedömningarna har presenterats för den politiska ledningen i de två senaste 
budgetprocesserna.
18 Budget IT- utveckling 2017 
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Nedan ses nyttovärderingar för invånartjänsterna 2017:
1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguidens e-hälsotjänster

Vårdbesök via video Journalen via nätet

UMO.se (ungdomsmottagning) Webbtidbokning

Stöd och behandling via nätet Patientens egen provtagning och hemtester

I budget för IT-utveckling 2018 har värderingarna reviderats. Värderingar 
för ett antal tjänster, exempelvis vårdplanering på distans och digitala 
formulär/hälsodeklarationer, har tillkommit.

I de projektmallar som används ingår information om förväntade resultat 
och effektmål. Flera intervjuade betonar dock att det behöver tydliggöras 
vilka förväntningar som finns på effekter samt en ekonomisk kalkyl för 
respektive process. Det är annars lätt att fokus hamnar på själva e-
tjänsten istället för de förändrade arbetssätten. Ytterligare ett 
förbättringsområde som nämns är att involvera invånarna i utveckling av 
tjänsterna.

5. Invånartjänster i verksamheterna

I budget för IT-utveckling 2017 betonas att för att säkerställa att potentiella 
nyttoeffekter realiseras krävs det att verksamheten tydligt arbetar mot att 
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realisera nyttoeffekterna, då nyttan i praktiken oftast inte kan räknas hem 
inom IT-utvecklingen utan i verksamheten. Många av nyttorna realiseras 
långsiktigt genom kvalitetsförbättringar och kräver att flera 
utvecklingsinsatser samverkar i samma riktning. Nyttan uppstår då ofta 
fullt ut först efter flera år.
Samtliga landsting och regioner i Sverige är anslutna till 1177 
Vårdguidens e-tjänster. Varje region/landsting väljer själva vilket utbud av 
tjänster som ska erbjudas invånarna samt bestämmer i vilken takt 
utbyggnaden av de önskade e-tjänsterna ska ske på regional nivå. Inom 
region Jönköpings län erbjuds följande e-tjänster: 

 Kontakta en mottagning
 Boka, omboka eller avboka tid
 Förnya recept
 Videomöte med vården
 Läsa journal
 Håll koll på egna läkemedel
 Läs, ladda ner och skicka läkarintyg
 KBT-behandling på nätet
 Beställ klamydiatest

Av den interna handlingsplanen för e-hälsa 2017 framgår att arbete med 
ett stort antal invånartjänster pågår under året. Exempel är införande av 
webbtidbok i samtliga verksamheter, hantering av provsvar m.m. inom 
Journalen via nätet samt olika projekt inom stöd och behandling19. Inga 
särskilda riktlinjer har tagits fram avseende förhållningssätt till andra 
vårdgivares digitala lösningar. Exemplen har hittills varit få och 
förhållningssätt har tagits fram i respektive fall. 

Nedan beskrivs ett antal verksamhetsexempel på det praktiska arbetet 
med invånartjänster. Dessa utgör endast exempel för att belysa olika 
arbetssätt och utgör ingen fullödig bild av respektive verksamhetsområdes 
arbete.

5.1. Medicinsk vård
I verksamhetsplanen 2017 för medicinsk vård är e-hälsa en utpekad 
framgångsfaktor, med två tillhörande mätetal. Antal anslutna till 
webbtidbok och användare av Journalen på nätet följs månadsvis. Inga 
specifika målvärden har satts upp för året. Under aktiviteter framgår att 
användningen av webbtidbok och Journalen på nätet ska öka och att 
samarbete ska ske med primärvård och kommun avseende vårdplanering 
via distansöverbryggande teknik. 
Långa beslutsvägar och delvis otydliga mandat lyfts fram som hinder för 
verksamheten att tillvarata innovation och drivkraft till att utveckla och 
testa invånartjänster fullt ut. En tydligare verksamhetkoppling efterfrågas i 
den struktur som bereder ärenden till programstyrgrupp och 

19 T.ex. Ångesthjälpen Ung inom barn- och ungdomshälsan, förstudie för 
behandlingsprogram avseende posttraumatisk stress, pilotprojekt inom Min vårdplan 
cancer, breddinförande av KBT-behandling i primärvården.
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ledningsgrupp. Här berörs även en ökad tydlighet i budgetfördelningen 
avseende e-hälsa. 

Exempel invånartjänst – Digitalt AK-brev20

Beskrivning Det digitala AK- brevet via 1177s vårdguidens e-
tjänster möjliggör att patienter som behandlas med 
warfarin kan få sina doseringsbrev digitalt snabbt 
oavsett vart de finner sig. 

Patienten ska via 1177s sida anmäla att de vill ha sitt 
doseringsbrev via 1177:s brevlåda. Därefter skickas 
en avisering via sms eller e-post som meddelar att 
patienten kan ta del av doseringsbrevet.  Genom 
kvittering av att brevet är läst kan mottagningen 
säkerställa att patienten har tagit del av ändringen i 
doseringen. Vid akuta situationer skickas en länk där 
kliniken ser om patienten har läst ordinationen. 

Riskanalys Ja. I förstudierapporten finns översiktlig 
konsekvensanalys för att ej genomföra projektet, 
riskanalys samt analys av projektets beroenden. Även 
SWOT-analys och framgångsfaktorer identifieras. 

Uppföljning/utvärdering Effektmål presenteras i förstudierapporten, där 
följande lyfts fram: 
- kvalitetsmässiga vinster genom få ut ordinationen på 
ett patientsäkert och snabbt sätt, 
- kostnadsbesparingar i form av sänkta 
portokostnader21, 
- generell tjänst mot 1177 vilket kan återvändas som 
ett lösningsmönster för andra verksamhetssystem 
- minskad administrationstid för sjuksköterskorna på 
mottagningen

Enligt uppgift har minskad administrationstid för 
sjuksköterskorna följts upp. Vi har inte tagit del av 
någon dokumenterad uppföljning av effekter i 
verksamheten. 

Enligt intervjuade är uppföljning av effekter och kostnader ett 
utvecklingsområde. Den uppföljning som kunnat ske av AK-brevet har 
enligt sjukvårdsdirektör varit mer utförlig än för övriga e-hälsolösningar.

5.2. Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
I verksamhetsplan 2017 för psykiatri och rehabilitering är resursoptimering 
identifierat som en framgångsfaktor för målet om kostnadseffektiv hälso- 
och sjukvård. En aktivitet är utveckling av telemedicin för effektivisering av 
läkarkontakt, där ett par pilotprojekt startades under 2016. Under 2017 

20 AK står får antikoagulantia, en typ av läkemedel som hämmar blodets koagulering, till 
exempel warfarin. 
21 Besparing e-brevtjänst vid fullt nyttjande av det nya notifieringssättet via 1177 
vårdguidens tjänster. 
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ska dessa erfarenheter tillsammans med nya initiativ utgöra grund för 
implementering. 
Även i verksamhetsplan 2017 för medicinsk diagnostik är 
resursoptimering identifierat som en framgångsfaktor. En aktivitet är 
beslutsstödet iGuide som förväntas effektivisera remisshanteringen. Det 
ska i sin tur göra att läkarresursen kan användas för granskning, MDK22 
och utbildning. Det pågår ett projekt ”förbättrade remisser och svar” som 
syftar till att förbättra kvalitén i såväl remisser som svar genom att införa 
svarsmallar.
En annan aktivitet är det nystartade samarbetet inom sydöstra 
sjukvårdsregionen för att se över möjligheterna till gemensam utveckling, 
bemanning och distansgranskning.  
Av intervjuerna framgår att flera nya processer är i sin linda; KBT online, 
digitala vårdmöten, patientuppföljningar är några exempel. Avseende 
digitala vårdmöten har de tekniska förutsättningarna bromsat arbetet. 
Sjukvårdsdirektören betonar vikten av att utgå ifrån de arbetssätt som ska 
förändras, snarare än den tekniska lösningen. Ett tydligt exempel är hur 
vårdpersonalen dokumenterar, där det saknas enhetliga riktlinjer.
Genom verksamhetsdialoger fångas idéer upp löpande under året, vilket 
behandlas i ledningsgrupp av och till. En tydliggjord väg för behandling av 
idéerna är viktig för att undvika frustration och fördröjning, enligt 
intervjuade.
Exempel invånartjänst – stöd och behandling via nätet
Beskrivning Utöver breddinförandet av KBT online på 

vårdcentralerna arbetar psykiatrin med två 
egenutvecklade stöd. Det ena ska stötta personer 
inför och under en neuropsykiatrisk utredning. Det 
andra stödet är för psykospatienter som får en större 
möjlighet till delaktighet i sitt uppföljningsbesök i 
psykosvården. I stödet får patienten göra 
självskattningar och förbereda inför sitt besök. 

Riskanalys Ja. En utförlig verksamhetsspecifik riskanalys 
genomfördes inom psykiatrin under hösten 2015 
beträffande stöd och behandling avseende 
psykosprocessen och neuropsykiatrisk utredning.

Uppföljning/utvärdering Uppföljning av genomförda aktiviteter sker inom 
projektet. Vi har inte tagit del av dokumenterad 
uppföljning avseende effekter. 

Uppföljning sker till största del genom ordinarie processer samt i de 
projekt som genomförs. Inom vissa satsningar finns tankar om att mäta 
arbetsmiljöeffekter, men arbetet har ännu inte påbörjats. 
Sjukvårdsdirektören beskriver att mätetalen måste knytas tydligare till de 
förändrade arbetssätt som ska uppnås med tekniska lösningar.

22 Multidisciplinära terapikonferenser
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5.3. Vårdcentralerna Bra Liv
Av Primärvård inom vårdval i Jönköpings län framgår att leverantören 
aktivt ska erbjuda, informera om och administrera följande e-tjänster enligt 
regionens riktlinjer: 

 kontaktkort på 1177 Vårdguiden 
 bokning av akuta och planerade besök enligt regionens basutbud 

för webbtidbok
 förnyelse av recept och hjälpmedel 
 rådgivning 
 journalen via nätet 
 påminnelser via SMS 
 stöd och KBT-behandling via internet 

Leverantören ska även erbjuda nya e-tjänster enligt regionens beslut.
I verksamhetsplan 2017 för vårdcentralerna Bra liv är fler digitala 
vårdkontakter ett prioriterat område, både mellan enskilda vårdgivare och 
vårdtagare samt i samverkansmöten med flera parter.
Personcentrerad vård med hög tillgänglighet är identifierad som en 
framgångsfaktor, där två aktiviteter är Bra Liv Nära och nya e-tjänster. Här 
framgår att Bra Liv Nära har drivits i liten skala hela 2016, och under 2017 
beräknas volymerna öka och funktioner utvecklas.
På några vårdcentraler testas vårdplaneringsmöten där en eller flera 
parter deltar via uppkoppling till en iPad eller telefon. Det pågår även prov 
med hemsjukvårdsbesök där läkare deltar via iPad eller telefon, som 
distriktssköterskan tar med sig hem till patienten. Vårdcentralerna utökar 
även successivt möjligheterna till tidsbokning via webben. 
Intervjuade framhåller att det saknas en naturlig väg in till 
programstyrgruppen för primärvården samt att den marknad som Bra Liv 
verkar på kräver ett tydligt invånarperspektiv och snabba möjligheter att 
verkställa en idé. Det är viktigt att IT-centrum utgör en stödfunktion och 
inte driver frågorna, vilket blivit bättre över tid enligt intervjuade.
Exempel invånartjänst – digitala vårdmöten, Bra Liv Nära
Beskrivning Bra Liv Nära möjliggör bokning av tid och digital 

rådgivning av sjuksköterska. Bokning sker genom 
inloggning via app och mötet sker via video i 
smartphone eller platta. Det ska fungera som ett 
vanligt vårdcentralbesök där rådgivning, recept, 
enklare sjukintyg till arbetsgivare och eventuell 
remiss kan finns att tillgå. Det går även att själv boka 
tid till läkare, sjukgymnast, kurator med flera.

Riskanalys Initialt utvecklades tjänsten inom Bra Liv, där en 
egen riskanalys genomfördes. En risk- och 
säkerhetsanalys presenterades i senare skede för 
programstyrgruppen.

Uppföljning/utvärdering Statistik avseende användning och resultat följs 
löpande i verksamheten, såsom användare, besök, 
upplevelse. Även professioner, diagnoser, antal labb 
och läkemedel följs. Effekter följs inte upp 
systematiskt idag.



17

Uppföljning av statistik för införda tjänster följs upp löpande, men att mäta 
effekterna i arbetssätt är en fortsatt utmaning. Enligt intervjuade läggs en 
viss övrig tid på att hantera Bra Liv Nära och andra invånartjänster, och 
att effekterna med sannolikhet blir tydligare på sikt.

6. Uppföljning och återrapportering

6.1. Uppföljning av invånartjänster
För respektive invånartjänst sker uppföljning till största del i respektive 
projekt. För de tjänster som erbjuds via Inera sker ingen separat 
uppföljning inom regionen, utöver att statistik följs och utgör underlag. 
Av intervjuerna framkommer att det ställs få krav på mätning och 
uppföljning av statistik avseende införda invånartjänster. Det varierar stort 
mellan projekten i vilken utsträckning exempelvis användarstatistik följs 
upp och utgör underlag för analys. Flera intervjuade lyfter att det egentliga 
värdet av uppföljningen till stor del ligger i verksamheterna och bör 
integreras i ordinarie verksamhetsuppföljning. Avseende flera e-tjänster är 
det idag främst IT-centrum som hanterar statistiken. Vi har inte tagit del av 
någon uppföljning rörande förändrade arbetssätt i verksamheterna eller 
arbetsmiljöeffekter. Inom kirurgisk vård ska enligt uppgift en mätpunkt 
införas 2018 avseende ”hur IT-system används i effektivisering, kopplat till 
tydliga processer”.

6.2. Återrapportering till nämnd
Återrapportering om e-hälsoarbetet följer till största del ordinarie 
uppföljning genom delårs- och årsrapportering.  
I hälso- och sjuknämndens delårsrapport 1 framgår det inom aktivitet e-
hälsa att operationsplanering (Cosmic TM) har införts inom samtliga 
opererande verksamheter under våren. Sedan april används Cosmic Link 
i den samordnande vårdplaneringen med kommunerna. Arbetet pågår 
med förberedelser inför Cosmic R8.1.23 Inom Bra liv fortsätter 
utvecklingen av digitala vårdmöten. Arbete med vårdplanering via video 
och utveckling av webbtidbok och KBT online pågår. 
I delårsrapport 2 framgår det att införandet av operationsplaneringsmodul 
(Cosmic TM) och uppstarten av Cosmic Link (vårdplanering) har gått bra. 
Planeringen av driftstart för Cosmic R8.1 är vecka 43 och en 
breddutbildning är påbörjad. Arbete med vårdplanering via video och 
utveckling av webbtidbok och KBT online fortgår. 
Vid sammanträdet i april tog hälso- och sjukvårdsnämnden del av 
information från hälso- och sjukvårdsstrategen om införandet av 
operationsplaneringsmodulen samt Cosmic Link och Messenger. I maj 
informerade hälso- och sjukvårdsdirektören om SKLs rekommendationer 
av avgifter för digitala vårdbesök. På sammanträdet i oktober 

23 Avser uppgradering
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informerades nämnden om att ett arbete har påbörjats för uppföljning av 
medicinska riktlinjer vid digitala besök och i december gavs information 
om att uppdatering av Cosmic pågår. 
I regionstyrelsens delårsrapporter framgår motsvarande information som i 
nämndens delårsrapporter. Vid sammanträdet i mars tog regionstyrelsen 
del av information från regiondirektören om nationellt samarbete inom 
1177. I augusti informerade även hälso- och sjukvårdsdirektör om 1177. I 
övrigt framgår ingen specifik information rörande e-hälsa.
Vid intervjuerna framkommer att statistik och effekter av de finansierade 
medlen avsatta för IT efterfrågas av de förtroendevalda. Då mycket få 
mätvärden är uppställda, som anknyter till användningen av 
invånartjänster, blir uppföljningen av mycket övergripande karaktär. 
Statistik om användning av exempelvis journalen via nätet och 
webbtidbok samt för användningen av 1177.se redovisas återkommande 
för nämnden. Analyser av hur e-hälsolösningarna påverkar arbetssätt och 
verksamheternas kvalitet och effektivitet saknas. Flera intervjuade lyfter 
fram svårigheten i att följa upp dessa aspekter, men framhåller samtidigt 
att effekthemtagningen behöver tydliggöras framgent. 
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7. Svar på revisionsfrågor

Revisionsfråga Svar
Har mål och strategier för arbetet 
med e-hälsa tagits fram, och är 
dessa i linje med den nationella 
strategin för e-hälsa?

Utöver nationella handlingsplaner och fullmäktiges 
målsättningar har regionstyrelsen eller nämnden för 
folkhälsa och sjukvård inte satt upp egna mål eller 
strategier för e-hälsoarbetet, dessa återfinns på 
verksamhetsnivå samt i budget för IT-utveckling. 
Satsningarna bedöms ligga i linje med den 
nationella visionen och handlingsplanen.

Hur följs detta arbete upp? En löpande uppföljning av det regionövergripande 
arbetet sker främst i programstyrgruppen för e-
hälsa. Uppföljning av enskilda system och projekt 
sker utifrån respektive projektorganisation. 
Effekterna av införda invånartjänster följs upp i 
mycket begränsad utsträckning i verksamheternas 
ordinarie uppföljning.

Vilka åtgärder har vidtagits för att 
utnyttja och tillvarata 
digitaliseringens möjligheter när 
det gäller patienternas möjligheter 
att få vård/rådgivning via e-
hälsolösningar?

Inspel från verksamheterna sker idag till flera 
aktörer i regionen, vilket medför delvis olika 
hantering. Den regionövergripande strukturen för att 
behandla verksamheternas idéer avseende 
invånartjänster saknar en tydlig ”väg in”, vilket har 
föranlett en översyn av organiseringen. Intervjuade 
framhåller att ledtider behöver förkortas och 
beslutsvägar tydliggöras för att tillvarata drivkraften 
i verksamheterna. Risken är annars att 
verksamheterna utvecklar egna lösningar.

Har riskanalyser genomförts för 
de e-hälsoapplikationer som riktar 
sig till patienter och befolkning? 

Delvis. Dokumenterade riskanalyser finns i olika 
format. Dessa är till stor del tekniskt inriktade, även 
om verksamhetsrisker inkluderas i olika omfattning i 
den dokumentation vi tagit del av. Detta bekräftas 
av intervjuade. I de fall invånartjänsterna utvecklats 
av verksamheterna själva, finns dokumenterade 
riskanalyser i mindre utsträckning. 

Utvärderas e-hälsolösningar som 
ett led i utvecklingsarbetet?

Ja, detta görs i olika omfattning och på olika sätt 
beroende på om det är en övergripande eller 
verksamhetsspecifik tjänst samt på olika nivåer i 
organisationen. 

Hur rapporteras utfallet av e-
hälsoarbetet till regionstyrelsen 
samt nämnden för folkhälsa och 
sjukvård? 

Information om e-hälsoarbetet följer till största del 
ordinarie uppföljning genom kortfattad information i 
delårs- och årsrapportering. Effekter av införda 
invånartjänster redovisas ej.

Finns planer eller strategier för 
hur regionen ska förhålla sig till 
andra vårdgivare vilka använder 
digitala lösningar som påverkar 
patientflöden till primärvård och 
sjukhus?

Nej. Förhållningssätt utarbetas i varje enskilt fall 
och har inte hittills inte förekommit i någon större 
omfattning, enligt intervjuade. 

Vilka arbetsmiljöeffekter har 
införandet av e-hälsolösningar 
medfört?

Det har inte framkommit några dokumenterade 
mätningar av specifikt arbetsmiljöeffekter. 
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Källförteckning
Intervjuer:

 Ordförande, nämnden för folkhälsa och sjukvård
 Regiondirektör
 Hälso- och sjukvårdsdirektör
 IT-direktör
 Kommunikationsdirektör
 Sektionschef, folkhälsa och sjukvård
 Sektionschef webb och e-hälsa, kommunikationsavdelningen
 IT-strateg, IT-centrum
 Sjukvårdsdirektör medicinsk vård
 Sjukvårdsdirektör psykiatri, rehabilitering och diagnostik
 Verksamhetsområdesdirektör och utvecklingschef, Bra Liv
 IT-projektledare, medicinsk vård
 Verksamhetschef, psykiatriska kliniken Höglandssjukhuset
 Verksamhetschef, Norrahammars vårdcentral
 Verksamhetschef, Bodafors och Nässjö vårdcentraler
 Utvecklingsledare, Qulturum

Dokument:
 Vision e-hälsa, Socialdepartementet och SKL
 Nationell e-hälsa - strategin för tillgänglig och säker information 

inom vård och omsorg, 
 Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 

2025, 2017-2019, Socialdepartementet och SKL
 Regional handlingsplan kommunal e-hälsa 2015-2018
 Regional digital agenda för Jönköpings län, Region Jönköpings län 

och Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 Budget med verksamhetsplan 2017, flerårsplan 2018-2019, 

Regions Jönköpings län
 Delårsrapport 2017 (tertial 1 och 2) Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 Delårsrapport 2017 (tertial 1 och 2) Regionstyrelsen 
 Budget för IT-utveckling, 2017 och 2018
 Verksamhetsplaner 2017; Medicinsk vård, Psykiatri och 

rehabilitering, Vårdcentralerna Bra liv, Medicinsk diagnostik, 
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, IT- centrum. 

 Protokoll för nämnden Hälso- och sjukvård, 2017
 Protokoll för regionstyrelsen, 2017
 Ramverk för systemförvaltning, 2011-04-29, IT-centrum
 Minnesanteckningar e-hälsoråd 2017
 Mötesanteckningar programstyrgrupp e-hälsa 2017
 Risk- och säkerhetsanalys av Bra liv Nära, 2016-08-17, 

programstyrgrupp
 E-hälsa handlingsplan 2017, Kommunikationsavdelning
 Förbättrade flöden för AVK-brev, 2016-09-21, IT-centrum
 Förstudie, effektivisering av informationsflöde från Journalia till 

patient avseende dosjusteringar, 2016-01-12, IT-centrum
 Slutrapport, förbättrade flöden för AVK brev, 2017-10-03, IT-

centrum
 Statistik invånartjänster, 2017-11















































PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

Plats: Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 
Eksjö

§ 84 Granskning av e-hälsa – del 2 invånartjänster
Diarienummer: RJL2018/938

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse.

2. Återrapportering ska ske till nämnden.

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende e-hälsa och 
i del 2 har granskningen fokuserat på vårdtjänster. I föreliggande 
tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionens frågor.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
 Granskningsrapport

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Nämnden är enig om tillägget att återrapportering ska ske till 
nämnden.

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Bertil Nilsson Elisabeth Töre



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 103-120
Tid: 2018-09-04, kl 08:00-09:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 107 Granskning av e-hälsa – del 2 invånartjänster
Diarienummer: RJL2018/938

Beslut
Nämnden föreslås  

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende e-hälsa och 
i del 2 har granskningen fokuserat på vårdtjänster. I föreliggande 
tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionens frågor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
 Granskningsrapport 

Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Granskning av e-hälsa, Del 2 
Vårdtjänster
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende e-hälsa och i del 2 har 
granskningen fokuserat på vårdtjänster. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas 
svar på revisionen frågor.

Information i ärendet
EY har på uppdrag av regionrevisionen genomfört en granskning av e-hälsa. 
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om 
nämnden för folkhälsa och sjukvård styr och följer upp utvecklingsarbetet med att 
utveckla arbetssätt och kompetensanvändning så att önskade effekter uppnås. 
Denna andra del av granskningen behandlar vårdtjänster.

EY bedömer sammantaget att det i flera aspekter finns ett väl fungerande arbete 
med vårdtjänster. Nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen bör 
dock stärka styrning, uppföljning och kontroll av utvecklingsarbetet för att kunna 
bedöma om önskade effekter uppnås.

Revisorernas rekommendationer
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

 Tydliggöra roller och ansvarsfördelning avseende beredning och beslut om 
vårdtjänster för att säkerställa en effektiv hantering av inspel från 
verksamheterna. 

 Säkerställa att genomförda riskanalyser avseende vårdtjänster inkluderar 
verksamhetsrisker 

 Stärka uppföljningen av effekter av införda vårdtjänster för att möjliggöra 
utvärdering utifrån uppsatta mål och avsatta resurser.  

Svar på rekommendationer
I och med införandet av den nya riktlinjen ”Styrning av utveckling och förvaltning 
av IT-lösningar” är roller och ansvarsfördelning tydliggjorda för att säkerställa en 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2018/938

effektiv hantering av inspel från verksamheterna. Respektive verksamhet har via 
sin styrgrupp mandat och ansvar att fatta beslut om IT-lösningar inom sitt område, 
alternativt lyfta frågan för vidare hantering i annan styrgrupp eller till aktuell 
programstyrgrupp.

I samband med att den nya riktlinjen antogs togs en mall för beredningsunderlag 
fram. Innan nya initiativ startas ska denna mall användas, vilken inkluderar analys 
av verksamhetsrisker. Dessa behöver sedan hanteras vidare i aktuell styrgrupp.

I den nya riktlinjen framgår det att aktuell styrgrupp har ansvaret för att relevanta 
nyttor och effekter realiseras i verksamheten utifrån de utvecklingsinitiativ som 
styrgruppen fattat beslut om. I respektive programstyrgruppen följs de 
övergripande effekterna och nyttorna av införda och/eller utvecklade system.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
 Granskningsrapport

Beslut skickas till
Region Jönköpings läns revisorer

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125
Tid: 2018-05-29, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 121 Fördelning av inkomna granskningar
Inkomna granskningar fördelas enligt nedan:

 Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster 
RJL 2018/602 – till nämnden FS

 Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård 
från slutenvård och specialistvård till öppenvård och 
primärvård
RJL 2018/603 – till nämnden FS

 Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015
RJL 2018/604 – till RS

 Granskning av IT- säkerhet i Region Jönköpings län
RJL 2018/935 – till RS

 Granskning av årsredovisning 2017
RJL 2018/936 – till RS, nämnderna FS, TIM, ANA

 Granskning av e- hälsa - del 2 vårdtjänster
RJL 2018/937 – nämnden FS

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-46
Tid: 2018-04-10 kl.09:00-20:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§42 Fördelning av inkomna granskningar
Ordföranden redovisar inkomna granskningar och fördelar dessa 
enligt följande:

 RJL 2018/602 Granskning av e-hälsa - del 1 
invånartjänster, till regionstyrelsen och nämnden för 
folkhälsa och sjukvård.

 RJL 2018/603 Granskning av regionens arbete med att 
förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till 
öppenvård och primärvård, till regionstyrelsen och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård

 RJL 2018/604 Uppföljning av granskningar genomförda 
2013 och 2015, till regionstyrelsen.

 RJL 2018/935 Granskning av IT- säkerhet i Region 
Jönköpings län, till regionstyrelsen.

 RJL 2018/936 Granskning av årsredovisning 2017, till 
regionstyrelsen.

 RJL 2018/938 Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster, 
till regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och 
sjukvård.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Raymond Pettersson (C)  
§§ 24-36

Per Eriksson (C)      Samuel Godrén (SD)    
§§ 37-46                   §§ 24-46

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer

EY har på uppdrag av regionrevisionen genomfört en granskning av e-
hälsa. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att 
bedöma om nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen styr 
och följer upp utvecklingsarbetet så att önskade effekter uppnås. Denna 
andra granskning avser användningsområdena för vårdpersonal och 
beslutsfattare.
Sammantaget bedömer vi att det i flera aspekter finns ett väl fungerande 
arbete med vårdtjänster och interna IT-stöd. Nämnden för folkhälsa och 
sjukvård och regionstyrelsen bör dock stärka styrning, uppföljning och 
kontroll av utvecklingsarbetet för att kunna bedöma om önskade effekter 
uppnås.
Det finns en etablerad struktur i regionen för arbetet med e-hälsofrågor, 
men det bör tydliggöras hur verksamheternas inspel avseende 
vårdtjänster och IT-stöd ska tas tillvara. Vidare bör uppföljningen av 
systemen inkludera effekter av förändrade arbetssätt i högre grad. 
Vår bedömning grundar sig på att uppföljningen idag är av övergripande 
karaktär och att effekter av införda vårdtjänster och interna IT-stöd inte 
följs upp systematiskt. Vidare bedömer vi att styrningen bör tydliggöras 
avseende roller, mandat och beslutsvägar avseende vårdtjänster för att 
säkerställa en effektiv och enhetlig hantering av de inspel som initieras av 
verksamheterna samt tydliggöra ägandeskap av system på 
verksamhetsnivå. Identifierade otydligheter är kända av regionledningen 
och det pågår en översyn av organiseringen av e-hälsofrågorna vid 
granskningstillfället. 
Det pågår ett aktivt arbete i regionen avseende e-hälsa, och 
verksamheterna är drivande i att utveckla och använda nya vårdtjänster. 
Av intervjuerna framkommer utmaningen i att låta behovet av förändrade 
arbetssätt styra utvecklingen, snarare än tillgång till ny teknik. Det är 
också centralt att det finns en balans mellan verksamhet och IT avseende 
utveckling och implementering. I de riskanalyser vi tagit del av finns en 
tonvikt på IT-relaterade risker, även om verksamhetsrisker också beaktas. 
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande 
rekommendationer till nämnden för folkhälsa och sjukvård och 
regionstyrelsen:

 Tydliggör roller och ansvarsfördelning avseende beredning och 
beslut om vårdtjänster för att säkerställa en effektiv hantering av 
inspel från verksamheterna 

 Säkerställ att genomförda riskanalyser avseende vårdtjänster 
inkluderar verksamhetsrisker

 Stärk uppföljningen av effekter av införda vårdtjänster för att 
möjliggöra utvärdering utifrån uppsatta mål och avsatta resurser
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
I mars 2016 antog regeringen och SKL en ny vision för e-hälsa som berör 
hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika delar. Visionen är tydlig - 
Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Syftet är att uppnå en 
god och jämlik hälsa och välfärd. Genom att ta tillvara på digitaliseringens 
möjligheter kan kvalitén öka, vården bli mer jämlik och resurserna 
användas mer effektivt. I januari 2017 träffade parterna en 
överenskommelse om en första handlingsplan för att nå visionen. Målet 
för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är att ge hela 
befolkningen bästa möjliga vård, och en bättre och jämlik vård. I 
regionens budget och verksamhetsplan för 2017 och flerårsplan 2018-
2019 går att utläsa att budgeten för IT, digitalisering och e-hälsa utökas 
med 48 miljoner kronor för att genomföra särskilda satsningar, 
huvudsakligen inom hälso- och sjukvården.
Regionen medverkar i strategin Nationell eHälsa, som beskriver hur vård 
och omsorg framgent ska fungera och förbättras med hjälp av e-
hälsotjänster. Strategin är inriktad på att skapa nyttoeffekter för i 
huvudsak tre målgrupper. Invånare/patient/närstående ska ha tillgång till 
kvalitetssäkrad information, åtkomst till dokumentation från behandlingar 
och insatser samt tillgång till e-tjänster och individanpassad service. 
Vårdpersonal ska ha tillgång till samverkande verksamhets- och 
beslutsstödsystem som säkerställer hög kvalitet och säkerhet. Därutöver 
ska beslutsfattare ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning samt tillgång 
till relevanta underlag för planering, styrning och resursfördelning. 
Regionen har även inrättat ett e-hälsoråd för att underlätta koordinering 
och samordning av regionens och kommunernas arbete och upprättat en 
regional handlingsplan för kommunal e-hälsa.
Regionens revisorer har valt att rikta två av 2017 års fördjupade 
granskningar mot arbetet med e-hälsa. I revisorernas riskanalys för 2017 
görs bedömningen att effektiviteten kan påverkas negativt om inte 
regionen utvecklar välfungerande e-hälsolösningar. Denna andra 
granskning avser användningsområdena för vårdpersonal och 
beslutsfattare.

1.2. Syfte 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om 
nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen styr och följer upp 
arbetet och utvecklingen av regionens e-hälsoarbete så att det bedrivs på 
ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt. 
För att uppnå granskningens syfte besvaras följande delfrågor:
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 Har mål och strategier för arbetet med e-hälsa tagits fram, och är 
dessa i linje med den nationella strategin för e-hälsa?

 Hur följs detta arbete upp? 
 Vilka åtgärder har vidtagits för att utnyttja och tillvarata 

digitaliseringens möjligheter när det gäller vårdpersonalens 
möjligheter att följa upp kvalitet och samverka med andra aktörer?

 Vilka åtgärder har vidtagits för att utnyttja och tillvarata 
digitaliseringens möjligheter när det gäller beslutsfattares behov av 
uppföljning samt tillgång till relevanta underlag för planering, styrning 
och resursfördelning?

 Har riskanalyser genomförts för de e-hälsoapplikationer som används 
internt i regionen?

 Utvärderas e-hälsolösningar som ett led i utvecklingsarbetet?
 Är organisering och ansvarsförhållanden tydliga när det gäller 

omvärldsanalyser, behovsanalyser, ansvar för implementering och 
kvalitetssäkring av data?

 Hur rapporteras utfallet av e-hälsoarbetet till nämnden för folkhälsa 
och sjukvård?

1.3. Genomförande
Granskningen baseras på dokumentgranskning samt intervjuer (se 
källförteckning). Samtliga intervjuade har erbjudits möjlighet att 
sakgranska rapporten, för att säkerställa att slutsatser bygger på korrekta 
fakta och uttalanden. Bedömningarna och slutsatserna svarar EY för.

1.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i 
förstudien för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna 
kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och 
fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller 
erkänd teoribildning. 

 Regionens budget och verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-
2019

 Vision 2025 samt Handlingsplan för samverkan vid genomförande av 
vision e-hälsa 2025
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2. Nationell styrning av e-hälsoarbetet

I mars 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för 
e-hälsa som berör både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
Visionen fastslår att:
”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-
hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och 
jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet.”  

I januari 2017 träffade parterna en överenskommelse om en första 
handlingsplan för att nå visionen. Av överenskommelsen framgår att 
visionen ersätter den nationella e-hälsostrategin från 2010, men bygger 
samtidigt vidare på vissa delar. I strategin från 2010 pekades tre 
huvudsakliga målgrupper ut: individen, vård- och omsorgspersonal samt 
beslutsfattare. I arbetet med visionen ska de två förstnämnda grupperna 
betonas men också utvidgas till att inte bara handla om vård och omsorg 
utan om hela socialtjänsten, all hälso- och sjukvård och i tillämpliga delar 
tandvården.
Det är framförallt insatser inom tre nyckelområden som lyfts fram i 
visionen:

 Regelverk: de lagar och föreskrifter som är styrande för 
verksamheterna ska säkra den enskildes rättigheter och intressen

 Enhetligare begreppsanvändning: koder, begrepp, termer och 
strukturer som används ska vara enhetliga för att möjliggöra det 
informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och 
säkerhet

 Standarder: förutsättningar för att tekniskt kunna utbyta 
information och kunskap med andra system. Det kan exempelvis 
handla om nationella specifikationer och tjänster för behörighet 
eller processer

I handlingsplanen framgår att de ansvariga aktörerna; staten, SKL, 
huvudmännen, enskilda vårdgivare med flera, ska skapa nödvändiga 
förutsättningar för verksamheterna att använda den digitala utvecklingens 
möjligheter. Detta måste ske i såväl det dagliga arbetet som i det 
långsiktiga förbättrings- och utvecklingsarbetet. E-hälsoområdet har 
kopplingar till många andra områden och pågående satsningar och det är 
därför nödvändigt att möjligheter för samverkan med dessa satsningar 
beaktas, det kan handla om vissa forsknings- och innovationssatsningar, 
särskilda områden som läkemedelstrategin, kvalitetsregistren och arbete 
som rör det nationella innovationsrådet.  

Inera AB utvecklar och förvaltar nationella tjänster inom e-hälsa och 
digitalisering på uppdrag av landsting, regioner och kommuner.1 Ungefär 

1 Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner och har i uppdrag att 
koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, 
medarbetare och beslutsfattare.
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35 digitala tjänster drivs idag av Inera, bland annat 1177 Vårdguiden, 
Nationell patientöversikt (NPÖ) och Journalen. Inera ansvarar också för 
den gemensamma infrastruktur och IT-arkitektur som ligger till grund för 
många av tjänsterna.2 

Styrning av verksamheten sker utifrån handlingsplanen 2013-2018 för 
landstings, regioners och kommuners samarbete inom e-hälsoområdet3. 
Denna presenteras närmre i avsnitt 4. Handlingsplanen beskriver 
målbilden 2018 för individ, medarbetare och beslutsfattare. Det framgår 
även årsvisa mål ur invånarperspektiv, verksamhetsperspektiv och 
infrastrukturella mål. 

3. Fullmäktiges målsättningar

I verksamhetsplan och budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 framgår att 
regionen medverkar i strategin Nationell eHälsa. E-hälsotjänster ska 
förbättra den framtida vård och omsorg som i sin helhet ska vara 
fungerande.  Arbetet innefattar utveckling, samordning och införande av 
e-hälsostöd i form av nya vårdtjänster och invånartjänster. 
Strategin är inriktad på att skapa synliga och konkreta nyttoeffekter för 
vårdpersonal och beslutsfattare på följande sätt:

 Vårdpersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande 
verksamhets- och beslutsstödsystem som säkerställer hög kvalitet 
och säkerhet.

 Beslutsfattare ska ha ändamålsenliga verktyg för uppföljning av 
kvalitet och säkerhet samt få relevanta beslutsunderlag för 
planering, styrning och resursfördelning. 

För att medarbetarna i vården ska kunna dra full nytta av och använda e-
hälsotjänster optimalt, krävs kontinuerlig utveckling och förbättring av 
vårdens arbetssätt. Utgångspunkt är; rätt information på rätt plats i rätt tid. 
Detta kräver en ständig utveckling av vårdens IT-stöd, exempelvis 
Cosmic.
Här framgår att budgeten för IT, digitalisering och e-hälsa utökas med 48 
miljoner kronor för att genomföra planerade satsningar, varav huvuddelen 
gäller hälso- och sjukvård.
Regionens strategier för e-hälsoområdet samlas till stor del i budget för 
IT-utveckling. 

2 Sedan mars 2017 är SKL Ineras huvudägare och därmed utvidgades Ineras uppdrag till 
att även omfatta kommunernas verksamhetsområden.
3 Fastställd 2012 av Center för eHälsa (CeHis) i samverkan. CeHis sammanfogades med 
Inera 2013.
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4. Regionövergripande handlingsplaner 
och aktiviteter avseende vårdtjänster

Av budget för IT-utveckling 2017 framgår att utvecklingsarbetet inom e-
hälsa i Region Jönköpings län sker till stor del i nationell samverkan och 
med andra landsting och regioner. Samarbetet sker på flera plan, där de 
viktigaste är: 

 Nationell samverkan genom Inera AB
 Samverkan inom kundgrupp för vårdinformationssystemet Cosmic4

 Samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen - eSPIR
Inera-samarbetet utgår från den Handlingsplan 2013-2018 för 
landstingens, regionernas och kommunernas samarbete inom e-
hälsoområdet5. Handlingsplanen bygger på nyttoeffekter för samma 
målgrupper som i den nationella strategin och att utveckling och 
förvaltning så långt möjligt ska göras i samverkan mellan landsting och 
regioner.
Samarbetet i kundgrupp Cosmic utgår från den avsiktsförklaring som 
kundgruppen och leverantören tecknade i november 2013. Intentionen i 
avsiktsförklaringen är att från 2014 till 2020 göra Cosmic till ett ”vårdstöd i 
världsklass” genom ett mer koordinerat utvecklingsarbete, där kunderna i 
kundgruppen gemensamt likriktar, beslutar och avtalar om nya funktioner.
Cosmic används idag av ca 10 000 medarbetare i Region Jönköpings län. 
Varje års görs ungefär 6 miljoner journalanteckningar i systemet. Detta 
kräver ett välfungerande system som stödjer och kan utveckla 
vårdprocesserna. Det är systemet tillsammans med utvecklade arbetssätt 
som ska ge nytta och effekt i vården. En stor uppgradering av nuvarande 
Cosmic6, tillsammans med ett antal nya moduler ska ge medarbetare ett 
mer sammanhållet IT-stöd. Förändringarna ska ge förutsättningar för 
såväl patientsäkerhet, vårdkvalitet som effektivitet. I takt med att 
verksamheten och organisationen förändras (exempelvis införande av 
länskliniker) behöver systemen också konfigureras för att stödja 
användarna och vårdprocesserna på bästa sätt.
Cosmic innefattar moduler för remisshantering, resursplanering (tidböcker 
och väntelistor), vårdadministration (kassafunktion samt in- och 
utskrivning), operationsplanering, vårdplanering, journalföring och 
läkemedelshantering. Integration finns med 
remisshanteringssystemet ROS7. 
Utöver Cosmic hanterar regionen ett stort antal IT-system som ska utgöra 
stöd till vårdpersonal och beslutsfattare. Nedan visas exempel på ett antal 
system som utgör stöd både till vårdpersonal och invånare. Bland 
exemplen ingår både system som ägs och förvaltas centralt, system som 

4 I kundgrupp Cosmic ingår samtliga landsting, regioner och privata aktörer som använder 
Cosmic i Sverige. I nuläget 8 landsting/regioner och en privat aktör.
5 CeHis 2013. Uppdatering av handlingsplanen pågår under 2017
6 Arbete med att uppgradera Cosmic till version R8.1 genomförs under 2016 och 2017.
7 Står för Remiss och Svar
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förvaltas av Inera och verksamhetsspecifika system. Härutöver finns även 
medicintekniska system och system som används inom bland annat 
diagnostik, sjukresor och tandvård.8

4.1. Roller och ansvar är tydligare för större gemensamma 
system

Regionens nuvarande ramverk för IT-styrning togs fram 2011. Ramverket 
är enligt uppgift fortfarande gällande, men håller på att revideras.9 Utifrån 
ramverket sker organiseringen av e-hälsoarbetet enligt följande struktur 
(se bild nedan). Intervjuade betonar att det praktiska arbetet inte fullt ut 
följer modellen idag.10

8 Det saknas en komplett översikt över de system som används i regionen.
9 Tidigare fanns tre programstyrgrupper inom IT, varav två berörde e-hälsa; 
invånartjänster och IT-vårdtjänster. Sedan 2014 har invånartjänster och IT-vårdtjänster 
integrerats till en programstyrgrupp för e-hälsa. Härutöver finns en programstyrgrupp för 
infrastruktur- och stödsystemtjänster.
10 Det redogörs närmre för organiseringen i del 1 av denna granskning.
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Vid granskningstillfället pågår en översyn av organiseringen och beslut 
planeras under tidigt 2018. 
Totalt beräknas ca 700 IT-system finnas i regionen. Strukturen kring de 
större gemensamma systemen är generellt tydligare än mindre 
verksamhetsspecifika system avseende systemägarskap i verksamheten 
och ansvarsfördelning mellan verksamheten och IT-centrum. Att det finns 
en tydlig systemägare får betydelse för den kontinuerliga driften och 
utvecklingen av systemet och för att det ska användas på ett optimalt sätt. 
Flera intervjuade lyfter att många system inte nyttjas i den grad som är 
möjlig, vilket är ett utvecklingsområde.

Enligt intervjuade sker samverkan och beredning av frågor gällande e-
hälsa på olika sätt och mellan olika avdelningar inom regionen, vilket 
delvis har föranlett den pågående översynen av organiseringen. Det 
saknas idag ”en väg in” för verksamheterna att vända sig till, vilket gör att 
inspel görs till både sektionen för folkhälsa och sjukvård, IT-centrum, 
kommunikationsavdelningen och Qulturum utifrån befintliga kontakter och 
beroende på vilken typ av projekt som avses. 

Vidare beskrivs inte roller och ansvar avseende beslut om e-hälsofrågor 
alltid vara tydliga avseende vilka medel som bör ligga centralt för 
strategiska satsningar respektive vad som är verksamheternas ansvar att 
driva. Även här riskerar respektive process att ta för lång tid för att 
verksamheterna ska vänta in formella beslut. Konsekvensen kan istället 
bli att egna lösningar skapas kortsiktigt som ger upphov till andra risker 
och utmaningar, enligt intervjuade. En löpande avvägning som måste 

Programstyrgrupp e-
hälsa

Förvaltningsgrupp

Styrgrupp

FörvaltningsgruppFörvaltningsgrupp

Regionens 
ledningsgrupp/

sjukvårdens 
ledningsgrupp
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göras är exempelvis mellan tjänster som kan knytas till Cosmic och de 
som i nuläget utgörs av egna system. 

En central aspekt beskrivs vara kostnaden för drift och utveckling av 
respektive system över tid. Egenutvecklade system är mer sårbara 
avseende kompetens att hantera dem samt att det i mindre utsträckning 
finns risk- och konsekvensanalyser för hur systemet ska skötas på sikt. 
Intervjuade framhåller att ägandeskap av respektive system måste 
tydliggöras i verksamheterna samt att kostnader och behov av uppföljning 
tydligare kommuniceras. 

Av intervjuerna framkommer att idéer och inspel till digitala vårdtjänster 
kommer upp löpande i verksamheterna, om än med varierande 
systematik. Inom kirurgisk vård planeras exempelvis att vid 
avstämningsmöten ha digitaliseringen som en stående punkt för att 
systematiskt diskutera behovet av digitalisering och uppmuntra nya idéer.

4.2. Riskanalyser med IT-fokus
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av ett stickprov av 
projektdokumentation och riskanalyser. Projekten kan avse olika stadier i 
införandet av en vårdtjänst. Projektdokumentationen varierar i omfattning 
utifrån hur stort projektet är. Även förekomst och omfattning av 
dokumenterade riskanalyser varierar. För större projekt finns i flera fall 
separata riskanalyser. 

Vi noterar att riskanalyserna i större utsträckning behandlar IT-relaterade 
risker än verksamhetsrisker, även om verksamhetsrisker och risker för 
patient också berörs. Bilden bekräftas av intervjuade, som menar att det 
finns ett försprång gällande arbetssätt och struktur hos IT-centrum till 
skillnad från verksamheterna. Ett utvecklingsområde som beskrivs av 
flertalet intervjuade är att tydligare och tidigare lyfta in förändrade 
arbetssätt som en central aspekt i införandet av vårdtjänsten. I de fall som 
exempelvis sättet att dokumentera inte förändras hos användarna, nyttjas 
heller inte potentialen i IT-stödet. 

Det framkommer av intervjuerna att de projekt som initierats och drivits av 
verksamheterna själva i större grad saknar dokumenterade riskanalyser. 
Riskvärderingar har enligt uppgift då i större utsträckning skett muntligt 
löpande i projektgrupp och/eller ledningsgrupp. I vissa fall har införandet 
börjat ute i verksamheterna, men sedan med stöd av IT-centrum, varpå 
dokumenterade riskanalyser upprättats i ett senare skede.

4.3. Kvalitativ värdering av nytta 
För att indikera vilken typ av nyttor som skapas har en kvalitativ 
bedömning gjorts av ansvariga inom folkhälsa och sjukvård, 
kommunikation och IT-centrum i vilken grad nyttorna (med tidshorisonten 
1-2 år) uppstår inom följande områden:
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 Direkt nytta för invånare
Möjlighet för invånare att interagera med regionen ex via e-
tjänster, förenklingar vid vårdbesök, eller nyttjande av andra 
tjänster från regionen 

 Verksamhetskvalitet och patientsäkerhet
Ökad patientsäkerhet, högre kvalitet på vård och annan 
verksamhet, ökad informationssäkerhet, följsamhet till lagar och 
riktlinjer, förbättrad arbetsmiljö

 Effektivisering i verksamheten
Tidsvinster i verksamheten, effektivitet i förvaltning av system, 
direkt minskande kostnader11  

Nedan ses exempel av nyttovärderingar för medarbetare 2017:
Förbättrad hantering av läkemedel Ett första steg mot processorienterad 

vårddokumentation 

Stöd för planering av operationer (TM) Självbetjäning

Elektroniska remisser (Nationell e-
remiss)

Förenklad hantering av kvalitetsregister

Ett första steg mot kliniskt beslutsstöd 
(CDS)

Ökad möjlighet att nå mer information över 
huvudmannagränser med utgångspunkt i den 

nationella patientöversikten (NPÖ)

11 Budget IT- utveckling 2017 
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IT-stöd för vårdplanering och 
informationsöverföring 

Remisser och svar (BoS)

Intranät med integration till 
ledningssystemet (Stratsys)

Intranät med integration till 
dokumenthantering

Förbättrade sökmöjligheter eLärande

Nedan ses nyttovärderingar för beslutsfattare 2017:

Uppföljningsverktyget Spectre KPP (Kostnad per patientprocess)

I budget för IT-utveckling 2018 har värderingarna reviderats. Värderingar 
för ett antal tjänster som ska ingå i Cosmic har tillkommit, såsom 
samordnad vårdplanering och beläggningsöversikt. 

I de projektmallar som används ingår information om förväntade resultat 
och effektmål, men flera intervjuade betonar att det behöver tydliggöras 
vilka förväntningar som finns på effekter samt en ekonomisk kalkyl för 
respektive process. Det är annars lätt att fokus hamnar på själva e-
tjänsten istället för de förändrade arbetssätten. 

5. Exempel på arbetet med vårdtjänster

I budget för IT-utveckling 2017 betonas att för att säkerställa att potentiella 
nyttoeffekter realiseras krävs det att verksamheten tydligt arbetar mot att 
realisera nyttoeffekterna, då nyttan i praktiken oftast inte kan räknas hem 
inom IT-utvecklingen utan i verksamheten. Många av nyttorna realiseras 
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långsiktigt genom kvalitetsförbättringar och kräver att flera 
utvecklingsinsatser samverkar i samma riktning. Nyttan uppstår då ofta 
fullt ut först efter flera år.

Av den interna handlingsplanen för e-hälsa 2017 framgår att arbete med 
ett stort antal vårdtjänster pågår under året. Några av de prioriterade 
vårdtjänsterna 2017 har varit samordnad vårdplanering (Cosmic Link), 
operationsplanering (Cosmic TM), byte av remisshantering från ROS till 
Cosmic Bos12 och nationell patientöversikt (NPÖ).  

En större process under året var även uppgraderingen till Cosmic R8.1, 
som bland annat inkluderade olika utbildningspaket för ca 10 000 
användare. Funktioner som berördes i uppgraderingen avsåg bland annat 
analysytor, enhetsöversikter, resursplanering, läkemedels- och 
remissmoduler samt vårddokumentation. 

Under 2017 har även arbete med uppföljningsverktyget Spectre pågått, 
där nya funktioner införts i beslutsstöds- och planeringssystemet Diver. En 
ny förvaltningsorganisation är bildad för att få en bättre struktur på 
prioritering och strategiska beslut för utveckling av Diver.
Även arbete med att fånga kostnader för en enskild patient och 
vårdkontakt genom ett verksamhetsledningssystem för KPP13 pågår.
Härutöver beskriver intervjuade att ett löpande arbete pågår med 
kvaliteten avseende bland annat videokonferensutrustning för samverkan 
inom sydöstra sjukvårdsregionen och för möten mellan vårdinstanser. 
Inom rehabiliteringsmedicin görs exempelvis konsultbedömningar via 
video, genom en gemensam patientkonferens med distansbedömning. 
Nedan beskrivs ett antal verksamhetsexempel på det praktiska arbetet 
med införande och utveckling av vårdtjänster. 

5.1. Dashboard för att följa vårdplatsbeläggning utvecklades 
inom medicinsk vård

Tanken bakom en digital lösning för att få översikt över 
vårdplatsbeläggningen började 2011-2012 inom medicinkliniken. 
Vårdplatskoordinatorer ringde då runt mellan avdelningarna för att skapa 
en överblick över beläggningen. Frågan om ett digitalt system lyftes till IT-
centrum och leverantören av Cosmic för att undersöka möjligheterna, men 
en lösning knutet till Cosmic bedömdes ta för lång tid av verksamheten. 
Utvecklingen påbörjades inom kliniken och lösningen spred sig sedan 
succesivt till att omfatta avdelningar på alla tre sjukhus i regionen. 

12 Står för Beställning och Svar
13 KPP är ett verksamhetsledningssystem som knyter samman verksamhet och ekonomi i 
ett kalkylsystem. Verksamhetens kostnader fördelas på vårdtjänster och vårdkontakter för 
att ge bättre analysmöjlighet om vad som produceras och till vilken kostnad. Det möjliggör 
benchmarking mellan kliniker som kan visa på skillnader i vårdprocesser och kostnader. 
Genom KPP går det även att identifiera de patienter som kostar mer än genomsnittet och 
svara på varför de avviker.
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Systemet byggdes av dåvarande IT-kontaktperson inom medicinkliniken, 
som nu är projektledare för IT-frågor inom medicinsk vård och är den som 
fortsatt handhar och utvecklar systemet vid behov. Detta personberoende 
utgör en sårbarhet i nuläget. Försök har gjorts att integrera systemet med 
uppgifter från Cosmic, men det har inte varit möjligt då Dashboard kräver 
fler uppdateringar per dag än vad som vanligtvis sker, och helst 
realtidsuppdatering. 

En rutinbeskrivning finns för vårdplatsplanering/koordinering inom Region 
Jönköpings län som beskriver den dagliga styrningen av 
vårdplatsplanering/koordinering där arbetet leds av chefssjuksköterskan. 
Syftet med denna rutin är att stämma av nuläge, planera och ta beslut för 
det kommande dygnet avseende beläggnings- och bemanningssituation, 
risker (exempelvis smittspridning) och förlängd vårdtid. Här tydliggörs 
även hur dokumentation ska ske i Cosmic.

I budget för IT-utveckling 2018 är en planerad utveckling att automatisera 
beläggningsöversikten genom Cosmic.
En tydligare verksamhetskoppling efterfrågas av intervjuade i den struktur 
som bereder ärenden till programstyrgrupp och ledningsgrupp, för att 
bättre kunna koordinera behov och möjligheter. Här berörs även en ökad 
tydlighet i budgetfördelningen avseende e-hälsa. 

Exempel på vårdtjänst – beläggningsöversikt Dashboard
Beskrivning Dashboard används som ett IT-stöd i den dagliga 

verksamheten för att följa sjukhusets beläggning av 
disponibla vårdplatser, antal utskrivningsklara patienter, 
överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Beläggningen 
kan följas dygnet runt.

Varje avdelning har en egen rad och på den raden framgår 
uppgifter om hur många patienter som är inlagda och hur 
många lediga platser det finns. Uppdatering av aktuell status 
ska ske tre gånger per dygn och görs manuellt av 
vårdkoordinatorer inom varje avdelning. Vid uppdatering inom 
3 timmar lyser det grönt, inom 5 timmar orange och över 5 
timmar grå. 

Riskanalys En dokumenterad riskanalys saknas för det ursprungliga 
införandet. 

Uppföljning/utvärdering Det uppges inte ha gjorts någon dokumenterad uppföljning 
avseende användning och effekter av Dashboard. Enligt 
uppgift gjordes ett försök till mätning av sparad tid för ett antal 
år sedan, men vi har inte kunnat ta del av någon 
dokumentation. Intervjuade beskriver dock vetskapen om 
tiden som sparas då vårdkoordinatorerna inte behöver ringa 
till varje avdelning. 

Ingen löpande uppföljning/utvärdering sker i verksamheten.

Enligt intervjuade är uppföljning av effekter och kostnader ett 
utvecklingsområde för majoriteten av framtagna e-hälsolösningar inom 
verksamheten, inklusive Dashboard.
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5.2. Införandet av operationsplaneringsprogram inom 
kirurgisk vård

I verksamhetsplan 2017 för kirurgisk vård är effektiva och ändamålsenliga 
processer identifierat som en framgångsfaktor. En aktivitet är införande av 
operationsplaneringsmodulen Cosmic TM, där införandet började under 
våren 2017 med urologkliniken som pilot samt de tre operationsklinikerna. 
Övriga kliniker har sedan infört verktyget enligt plan.
Införandet av Cosmic TM pågick 2016-2017, men förarbetet pågick ett 
antal år dessförinnan och önskemålet om IT-stöd för operationsplanering 
hade funnits länge i verksamheten. Inför införandet skapades en 
regionövergripande planering samt gemensamma forum där IT-centrum, 
ansvariga för Cosmic inom folkhälsa och sjukvård samt representanter 
från klinikerna deltog. För att underlätta hanteringen av modulen har 
samtliga medarbetare fått utbildning av utsedd utbildningsansvarig inom 
respektive klinik. Det har även tagits fram användarmanualer och 
rutinbeskrivningar. 
Intervjuade betonar flera fördelar med operationsplaneringsmodulen, 
bland annat en bättre översikt över processer och flöden. 
Ett antal utmaningar med införandet beskrivs också. Det gäller främst 
integration med klinikernas journalsystem Metavision, fördröjningar i 
tidplanen14 samt att nödvändiga förändringar i arbetssätt inte följt med i 
införandet av systemet. Det sistnämnda har skapat dubbelarbete och det 
återstår flera manuella inslag i hanteringen. Bland annat lyfts en central 
svaghet i att manuella överföringar måste göras av patientdata mellan 
journalsystem och operationsplaneringsmodul, vilket i sig utgör en risk för 
felregistrering. Det finns även svårigheter med att få ut kvalitetssäkrad 
data och statistik för uppföljning.
Utvecklingsområden som lyfts fram av intervjuade verksamhetschefer i 
införandeprocessen är att i större omfattning beakta den totala kostnaden 
för e-hälsolösningen från framtagande till löpande förvaltning, och vilka 
personella resurser som krävs. För att förändra arbetssätt i takt med att 
vårdtjänster införs, efterfrågas omvärldsanalys i ett tidigt skede och att 
riskanalyserna omfattar verksamheternas risker i större utsträckning. 
Intervjuade beskriver att tilliten till IT-centrum ibland blir för stor i 
processen, och att verksamheten då får luta sig till mot dessa verktyg. Då 
riskerar vägen till ett ägandeskap i verksamheten att bli längre.
Verksamhetscheferna betonar att större samverkan och ökad förståelse 
mellan IT-centrum och verksamheterna är centralt för att vårdtjänsterna 
ska utgöra avsett stöd för personal och beslutsfattare.

Exempel vårdtjänst– Operationsplaneringsmodul Cosmic TM
Beskrivning Cosmic Theatre Management (TM) är en operationsmodul 

i journalsystemet Cosmic. 

I Cosmic TM finns möjligheten att upprätta 

14 Bland annat sammanföll införandet med uppgraderingen av Cosmic, vilket tog mycket 
tid och resurser i anspråk. 
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operationsanmälan, bokning av tid och plats för operation 
och följa förloppet på operationssalarna. 

Riskanalys En övergripande riskanalys har genomförts vid införandet. 

Ingen formell riskanalys har gjorts på verksamhetsnivå. På 
Värnamo sjukhus har ansvariga arbetat med arbetsflöden i 
form av processkartor för att identifiera risker. 

Uppföljning/utvärdering I januari 2018 påbörjade ansvariga på folkhälsa och 
sjukvård en uppföljning med ett antal av de ansvariga för 
införandet på klinikerna för att identifiera 
förbättringsområden i användning av modulen.

Enligt uppgift har ingen uppföljning av effekter i 
verksamheterna gjorts. 

Intervjuade framhåller att struktur för uppföljning och utvärdering av 
systemens användning är ett viktigt nästa steg, samt att kvalitetssäkra de 
data som används. 
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6. Uppföljning och återrapportering

6.1. Uppföljning av vårdtjänster
För respektive vårdtjänst sker uppföljning till största del i respektive 
projekt. För de tjänster som erbjuds via Inera sker ingen separat 
uppföljning inom regionen, utöver att statistik följs och utgör underlag. 
Av intervjuerna framkommer att det ställs få krav på mätning och 
uppföljning av statistik avseende införda vårdtjänster. Det varierar stort 
mellan projekten i vilken utsträckning exempelvis användarstatistik följs 
upp och utgör underlag för analys.

Med Cosmic gjordes ett försök till kostnadsanalys för ett antal år sedan, 
men det ansågs svårt att dra slutsatser då de primära drivkrafterna var 
patientsäkerhet och vårdkvalitet. 
Flera intervjuade lyfter att det egentliga värdet av uppföljningen till stor del 
ligger i verksamheterna och bör integreras i ordinarie 
verksamhetsuppföljning. Avseende flera e-tjänster är det idag främst IT-
centrum som hanterar statistiken. Vi har inte tagit del av någon uppföljning 
rörande förändrade arbetssätt i verksamheterna eller exempelvis 
arbetsmiljöeffekter. Inom kirurgisk vård ska enligt uppgift en mätpunkt 
införas 2018 avseende ”hur IT-system används i effektivisering, kopplat till 
tydliga processer”.

6.2. Återrapportering till nämnd
Återrapportering om e-hälsoarbetet följer till största del ordinarie 
uppföljning genom delårs- och årsrapportering, i samma omfattning som 
presenterades i första delen av granskningen rörande invånartjänster. 
En övergripande statusuppdatering för större projekt och system sker till 
nämnden för folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen. Det sker ingen 
uppföljning av effekter av införda vårdtjänster. 
Vid intervjuerna framkommer att statistik och effekter av de finansierade 
medlen avsatta för IT efterfrågas av de förtroendevalda. Då mycket få 
mätvärden är uppställda som anknyter till användningen av vårdtjänster, 
blir uppföljningen av mycket övergripande karaktär. Analyser av hur 
vårdtjänsterna påverkar arbetssätt och verksamheternas kvalitet och 
effektivitet saknas. Flera intervjuade lyfter fram svårigheten i att följa upp 
dessa aspekter, men framhåller samtidigt att effekthemtagningen behöver 
tydliggöras framgent. 
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7. Svar på revisionsfrågor

Revisionsfråga Svar
Har mål och strategier för arbetet 
med e-hälsa tagits fram, och är 
dessa i linje med den nationella 
strategin för e-hälsa?

Utöver nationella handlingsplaner och fullmäktiges 
målsättningar har regionstyrelsen eller nämnden för folkhälsa 
och sjukvård inte satt upp egna mål eller strategier för e-
hälsoarbetet, dessa återfinns på verksamhetsnivå samt i 
budget för IT-utveckling. Satsningarna bedöms ligga i linje med 
den nationella visionen och handlingsplanen.

Hur följs detta arbete upp? En löpande uppföljning av det regionövergripande arbetet sker 
främst i programstyrgruppen för e-hälsa. Uppföljning av 
enskilda system och projekt sker utifrån respektive 
projektorganisation. Effekterna av införda vårdtjänster följs upp 
i mycket begränsad utsträckning i verksamheternas ordinarie 
uppföljning.

Vilka åtgärder har vidtagits för att 
utnyttja och tillvarata 
digitaliseringens möjligheter när 
det gäller vårdpersonalens 
möjligheter att följa upp kvalitet 
och samverka med andra 
aktörer?

Inom granskade verksamheter sker en löpande dialog 
avseende digitaliseringens möjligheter och idéer avseende 
vårdtjänster. Den regionövergripande strukturen för att 
behandla verksamheternas idéer avseende vårdtjänster saknar 
en tydlig ”väg in”, vilket har föranlett en översyn av 
organiseringen. Intervjuade framhåller att ledtider behöver 
förkortas och beslutsvägar tydliggöras för att tillvarata 
drivkraften i verksamheterna.

Vilka åtgärder har vidtagits för att 
utnyttja och tillvarata 
digitaliseringens möjligheter när 
det gäller beslutsfattares behov 
av uppföljning samt tillgång till 
relevanta underlag för planering, 
styrning och resursfördelning?

Flera åtgärder vidtas, se svar på föregående fråga. Det 
varierar bland intervjuade i vilken utsträckning olika system 
anses ge adekvat stöd i planering, styrning och uppföljning.

Utmaningar som betonas av intervjuade är möjlighet att 
överföra information mellan system på ett säkert sätt, få ut data 
och statistik för uppföljning samt att tillräcklig anpassning sker 
till verksamhetens förutsättningar.

Har riskanalyser genomförts för 
de e-hälsoapplikationer som 
används internt i regionen?

Delvis. Dokumenterade riskanalyser finns i olika format. Dessa 
är till stor del tekniskt inriktade, även om verksamhetrisker 
inkluderas i olika omfattning i den dokumentation vi tagit del 
av. Detta bekräftas av intervjuade. I de fall vårdtjänsterna 
utvecklats av verksamheterna själva, finns dokumenterade 
riskanalyser i mindre utsträckning.

Utvärderas e-hälsolösningar som 
ett led i utvecklingsarbetet?

E-hälsolösningar utvärderas som ett led i utvecklingsarbetet i 
den mån att förslag på nya lösningar och system löpande 
behandlas på olika nivåer i organisationen. Detta görs i olika 
omfattning och på olika sätt beroende på typ av tjänst. 
Dokumenterade utvärderingar av effekter förekommer ej.

Är organisering och 
ansvarsförhållanden tydliga när 
det gäller omvärldsanalyser, 
behovsanalyser, ansvar för 
implementering och 
kvalitetssäkring av data?

Delvis. För större regiongemensamma system är organisering 
och ansvar rörande drift, utveckling och uppföljning tydligare. 
Strukturen är mindre tydlig för mindre system och 
verksamhetsspecifika system. Här är också sårbarheten utifrån 
personberoende större vid egenutvecklade system. 
Omorganiseringen utifrån arbetet i programstyrgruppen för e-
hälsa berör dessa frågor, där en ambition finns att tydliggöra 
mandat och beslutsvägar samt skapa ett större ägandeskap av 
system inom respektive ansvarig verksamhet. 

Hur rapporteras utfallet av e-
hälsoarbetet till nämnden för 
folkhälsa och sjukvård?

Information om e-hälsoarbetet följer till största del ordinarie 
uppföljning genom kortfattad information i delårs- och 
årsrapportering. Effekter av införda vårdtjänster redovisas ej.
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Källförteckning
Intervjuer:

 Ordförande, nämnden för folkhälsa och sjukvård
 Regiondirektör
 Hälso- och sjukvårdsdirektör
 IT-direktör
 Kommunikationsdirektör
 Sektionschef, folkhälsa och sjukvård
 Sektionschef webb och e-hälsa, kommunikationsavdelningen
 IT-strateg, IT-centrum
 Sjukvårdsdirektör medicinsk vård
 Sjukvårdsdirektör kirurgisk vård
 IT-projektledare, medicinsk vård
 Verksamhetschef, Operations- och Intensivvårdskliniken Värnamo 
 Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef, Operations- 

och Intensivvårdskliniken Jönköping
 Verksamhetschef, Operations- och Intensivvårdskliniken, Eksjö
 Utvecklingsledare, Qulturum

Dokument:
 Vision e-hälsa, Socialdepartementet och SKL
 Nationell e-hälsa- strategin för tillgänglig och säker information 

inom vård och omsorg, 
 Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 

2025, 2017-2019, Socialdepartementet och SKL
 Regional handlingsplan kommunal e-hälsa 2015-2018
 Regional digital agenda för Jönköpings län, Region Jönköpings län 

och Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 Budget med verksamhetsplan 2017, flerårsplan 2018-2019, 

Regions Jönköpings län
 Delårsrapport 2017 (tertial 1 och 2) Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 Delårsrapport 2017 (tertial 1 och 2) Regionstyrelsen 
 Budget för IT-utveckling, 2017 och 2018
 Verksamhetsplaner 2017; Medicinsk vård, Psykiatri och 

rehabilitering, Kirurgisk vård, Vårdcentralerna Bra liv, Medicinsk 
diagnostik, Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, 
IT- centrum. 

 Protokoll för nämnden för hälso- och sjukvård, 2017
 Protokoll för regionstyrelsen, 2017
 Ramverk för systemförvaltning, 2011-04-29, IT-centrum
 Minnesanteckningar e-hälsoråd 2017
 Mötesanteckningar programstyrgrupp e-hälsa 2017
 E-hälsa handlingsplan 2017, Kommunikationsavdelning
 Rutinbeskrivning vårdplatsplanering/koordinering inom Region 

Jönköpings län, 2018-02-09















































PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

Plats: Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 
Eksjö

§ 85 Granskning av regionens arbete med att 
förskjuta vård från slutenvård och 
specialistvård till öppenvård och primärvård
Diarienummer: RJL2018/603

Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse.

Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig 
till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 
arbete med att förflytta vård från slutenvård och specialistvård till 
öppenvård och primärvård. I föreliggande tjänsteskrivelse 
redovisas svar på revisionens frågor.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
 Granskningsrapport

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet
Marcus Eskdahl yrkar för Socialdemokraterna med instämmande 
av Miljöpartiet och Vänsterpartiet att sista stycket i 
tjänsteskrivelsen tas bort: ”I nämnden för Folkhälsa och sjukvårds 
budgetförslag för 2019 finns beskrivet utvecklingen av den nära 
vården, med målsättningen att den år 2030 ska stå för 30 procent 
av den totala hälso- och sjukvården. En strategisk plan ska tas 
fram under 2019 som beskriver hur målet ska nås.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och 
Marcus Eskdahls med fleras yrkande och finner att nämnden 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93
Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20

avslår Marcus Eskdahls med fleras yrkande. 

Nämnden bifaller därmed föreliggande förslag. 

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk Bertil Nilsson Elisabeth Töre

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 103-120
Tid: 2018-09-04, kl 08:00-09:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 108 Granskning av regionens arbete med att 
förskjuta vård från slutenvård och 
specialistvård till öppenvård och primärvård
Diarienummer: RJL2018/603

Beslut
Nämnden föreslås  

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande 
tjänsteskrivelse, med en komplettering.

Sammanfattning 
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens 
arbete med att förflytta vård från slutenvård och specialistvård till 
öppenvård och primärvård. I föreliggande tjänsteskrivelse 
redovisas svar på revisionens frågor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
 Granskningsrapport

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
En komplettering görs i skrivelsen.
Marcus Eskdahl avvaktar med besked till nämndens 
sammanträde.

Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 103-120
Tid: 2018-09-04, kl 08:00-09:40

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-07-11 RJL 2018/603

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Granskning av regionens arbete med 
att förskjuta vård från slutenvård och 
specialistvård till öppenvård och 
primärvård
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande svar 

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens arbete med att 
förflytta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård. I 
föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionen frågor.

Information i ärendet
Revisorernas sammantagna bedömning är att det som grund för 
förändringsprocess finns en välutvecklad och genomarbetad vision och strategiska 
övervägande som bildar en tydligt och trovärdig kunskapsgrund för en lyckad 
förändring. Det finns däremot ett behov av att öka tempot och bredden i 
genomförandet, samt att styrningen och uppföljningen behöver stärkas.   

Revisorernas rekommendationer
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

 Överväg åtgärder för att initiera utvecklingsaktiviteter inom alla 
verksamheter och identifiera vilka hinder som föreligger för att 
förändringarna ska få effekt på bred front. 

 Utveckla en uppföljningsstruktur som gör att det går att analysera 
förändringar och se vilka resultat som uppnås. Utvecklingen av e-hälsa 
kan med fördel integreras i denna uppföljning 

 Formulera tydligare och uppföljningsbara mål 
 Systematisera uppföljningen och informationen till nämnd och styrelse. 

Svar på revisorernas rekommendationer
Region Jönköpings läns ambition stämmer väl med revisionernas 
rekommendationer om arbetssätt för förflyttning av vården från slutenvård till 
öppenvård och primärvård. Inför 2018 har ett arbete startats utifrån riktade 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2018/603

statsbidrag och Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 där 
hela verksamheten är involverad. Uppdrag har formulerats och arbetsgrupper är 
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Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer

EY har på uppdrag av regionens revisorer genomfört en granskning av 
regionens arbete med att i högre grad bedriva vården inom öppenvård 
och primärvård.

Den sammantagna bedömningen är tudelad utifrån 
ansvarsprövningsgrunder bristande styrning och ledning. Det finns å ena 
sidan som grund för denna förändringsprocess en mycket välutvecklad 
och genomarbetad vision och strategiska övervägande som bildar en 
tydlig och trovärdig kunskapsgrund för en lyckad förändring. Det finns i 
budgetdokument och projektplan välgrundade förklaringar till nuläget, 
problembilden och vilken nytta som ska skapas för att matcha 
befolkningens behov av hälso- och sjukvård och tillgängliga resurser. Vi 
bedömer även att resonemangen och den önskade förändringsriktningen 
är väl känd och accepterad bland hälso- och sjukvårdens chefer. 

Å andra sidan gör vi bedömningen att det finns ett behov att utifrån 
ovanstående förutsättningar samt det faktum att flera delprojekt visat 
lyckade resultat öka tempot och bredden i genomförandet. Förändringar 
sker vid specifika enheter och i mycket varierande grad inom olika 
verksamhetsområden. Dessutom finns organisatoriska och andra 
strukturella hinder som behöver rivas för att den önskvärda förändringen 
ska kunna äga rum. I vissa fall krävs centrala beslut, exempelvis vad 
gäller resursmässiga förutsättningar för överföring från sjukhus till 
primärvård.

Slutligen är bedömningen att Nämnden för folkhälsa och sjukvård och 
Regionstyrelsen är alltför passiva i uppföljningen och styrningen av hur 
förändringarna, som av fullmäktige definierats som centrala, ska leda till 
önskade resultat. Mot bakgrund av granskningens resultat ges följande 
rekommendationer:

 Överväg åtgärder för att initiera utvecklingsaktiviteter inom alla 
verksamheter och identifiera vilka hinder som föreligger för att 
förändringarna ska få effekter på bred front

 Utveckla en uppföljningsstruktur som gör att det går att analysera 
förändringar och se vilka resultat som uppnås. Utvecklingen av e-hälsa 
kan med fördel integreras i denna uppföljning

 Formulera tydligare och uppföljningsbara mål

 Systematisera uppföljningen och informationen till nämnd och styrelse
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1. Inledning

Bakgrund

I regionens budget med verksamhetsplan 2017 beskrivs målsättningen att 
arbetet ska fortsätta med att gå från heldygnsvård till öppenvård och att 
gå ifrån specialiserad vård till primärvård. Konkret innebär det att antalet 
vårddygn på sjukhus ska minska och att patienter i högre grad ska 
behandlas inom primärvården istället för vid specialistenheter vid 
sjukhusen. Det gäller både den somatiska vården och den psykiatriska 
vården.
I budgeten beskrivs under rubriken Kraftsamling att regionen ska ”stärka 
och förnya verksamheten för att nå bättre folkhälsa och bättre vård till 
lägre kostnader”. Omprövning av behandling i heldygnsvård utgör en 
viktig komponent i detta arbete som berör hela sjukvårdssystemet. Ett 
flertal projekt som har koppling till förhållandet mellan heldygnsvård och 
öppenvård pågår inom regionen. Detta är centralt dels för att utnyttja 
resurserna effektivast dels för att patienter ska kunna behandlas på den 
effektivaste vårdnivån. 
Revisorerna har i sin riskanalys identifierat denna förändring som central 
och har därför initierat en granskning av nämnden för folkhälsa och 
sjukvårds samt regionstyrelsens styrning och uppföljning av detta 
uppdrag. Granskningsområdet är centralt både utifrån god ekonomisk 
hushållning och måluppfyllelse.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om 
nämnden för folkhälsa och sjukvård styr och följer upp uppdraget att 
minska andelen specialistvård och heldygnsvård i tillräcklig omfattning till 
förmån för mer öppenvård och primärvård.
För att uppnå granskningens syfte besvaras följande delfrågor:
 Har mål och strategier för arbetet tagits fram och är målen tidsatta och 

uppföljningsbara?
- Finns det målsättningar avseende vårdkvalitet?
- Finns det målsättningar avseende ekonomi?

 Är arbetet organiserat på ett ändamålsenligt sätt avseende uppdrag, 
ansvarsförhållanden, resurser, konsekvensbeskrivningar, 
kunskapsspridning m.m.?

 Hur rapporteras utfallet av arbetet till nämnden och vilka initiativ tar 
nämnden vid eventuella avvikelser?

 Finns det tillräckligt med faktaunderlag för att underlätta utvecklingen 
och för beslutsfattande?
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 Görs kartläggningar avseende på vilket sätt som vårdplatser minskar 
eller hålls stängda och vilka effekterna är av eventuellt minskat antal 
vårdplatser eller vårddygn?

 Görs motsvarande kartläggningar avseende på vilket sätt 
specialistvård förflyttats till primärvård? 

Avgränsning

Granskningen omfattar verksamhetsområdena kirurgi, medicin, 
psykiatri/rehabilitering samt regionens vårdcentraler Bra Liv.

Ansvarig nämnd

Nämnden för folkhälsa och sjukvård samt Regionstyrelsen.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer, se 
källförteckning i bilaga 1. Samtliga intervjuade har haft möjlighet att 
faktagranska ett utkast av rapporten.

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i 
granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. 
Revisionskriterier i denna granskning är:

 Regionens budget och verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-
2019

 Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30
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2. Nationella och regionala utgångspunkter

I utredningen ”Effektiv vård” (SOU 2016:2) föreslås att öppenvård ska 
definieras som en huvudregel och att slutenvård ska ses som ett 
undantag. Den förra och den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen 
definierar förhållandet mellan öppen och sluten vård på det omvända 
sättet, d.v.s. att öppen vård är ”annan hälso- och sjukvård än sluten vård”. 
Utredningen konstaterar dock att praktiken i stor utsträckning idag präglas 
av att öppenvård är huvudregel. Utredningen präglas i stort av 
resonemanget att de gamla strukturerna, där uppdelningen mellan sluten 
vård och öppen vård är en del av strukturen, bör ifrågasättas och att vård i 
större utsträckning bör ske utanför sjukhusen. Sveriges sjukhustunga 
struktur, som präglas av världens högsta andel sjukhusläkare per 
invånare, kommer enligt utredningen inte att fungera i framtiden till följd av 
den demografiska utvecklingen och utvecklingen inom medicinsk teknik. 
Sverige bedöms i utredningen vara dåligt rustad för att genomföra en 
förändring av detta slag eftersom det visar sig att primärvården redan nu 
har svårt att klara uppdraget som första linjens vård.
Regionens budget för 2017 innehåller ett antal målbilder i den riktning 
som beskrivs ovan. ”Kraftsamling” beskrivs vara både ett förhållningssätt 
och ett riktat arbete inom avgränsade områden för bland andra åtgärder 
arbeta i öppnare vårdformer. Under rubriken ”Tillsammans för bästa 
möjliga hälsa och jämlik vård” beskrivs regionen ha påbörjat förflyttningen 
från sluten vård till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från vård 
till hälsofrämjande åtgärder. I budgetens specifika handlingsplan för 
primärvården anges att primärvården ska vara den genuina basen i 
sjukvårdssystemet. Tätt samarbete mellan kliniker, vårdcentraler och 
hemsjukvården, vårdplanering och förebyggande insatser ska bidra till 
detta. Fyra områden ska fokuseras i utvecklingsarbetet:

1. Från akuten till vårdcentralen – det innebär bland annat att 
patientströmmar ska styras från akutmottagningarna till vård- 
och jourcentraler

2. Vårdsamordning – primärvården ska ansvara för vårdplanering 
av utskrivningsklara patienter i kommunal omsorg till en trygg 
och säker hemgång

3. Kroniska sjukdomar – minskning av akuta inläggningar och 
annan undvikbar sjukhusvård

4. Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
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3. Regionens satsning ”Tillsammans för en 
likvärdig och god hälso- och sjukvård” 
bildar projektram

Projektet ”Tillsammans för en likvärdig och god hälso- och sjukvård” 
bygger regionens tidigare kartläggningar samt den kraftsamling som 
startade 2012 för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader. 
Fullmäktige antog den 24 november 2015 en strategi 2016-2025 och 
handlingsplan för 2016-2017. Detta dokument är en bred strategi för hela 
hälso- och sjukvården avseende folkhälsa, skillnader i vården, 
befolkningsstatistik och hälsoekonomi.
I februari 2016 fastställdes ett projektdirektiv som justerades fram till juni1. 
Projektet har ett betydligt starkare fokus på förskjutningen mot öppenvård 
och primärvård än ovanstående strategi och är mycket mer på en konkret 
nivå.
Direktivet beskriver projektledning och styrgrupp, styrande principer, mål, 
omfattning och ansvarsroller för förvaltning. Intervjuad projektledare 
beskriver att den eftersträvade förändringen är komplex och kan ta sig 
många olika uttryck i lokala förändringar, men att det finns en kärna i att 
primärvården ska vara det första valet och att primärvården ska ha en 
dirigerande och koordinerande roll i sjukvårdssystemet. Inriktningen ska 
vara att vården ska ställas om, inte ”trycka” ut patienterna från 
specialistvården. Den kultur av att mota patienter från att komma för långt 
in i vården som delvis funnits tidigare ska inte vara drivkraften utan istället 
en strävan efter att lösa patientens problem så tidigt och nära som möjligt 
med adekvat kompetens. Det finns också ett tydligt budskap i att ändrade 
arbetssätt skulle bidra till målet att nå en ekonomi i balans för den 
specialiserade somatiska vården. Nedanstående bild illustrerar den 
eftersträvade rörelseriktningen i förändringsarbetet. 

1 2016-06-09 Version 1.1
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De styrande principerna i projektdirektivet:

 Basen för hälso- och sjukvården är primärvården 
 Målgrupp för arbetet är hela populationen inom Region Jönköping 

oavsett vem som levererar tjänster. 
 Fokus är att ge människan förutsättningar och stöd för att nå bättre 

hälsa eller undvika sjukdom i framtiden. 
 Tillgänglighet skall vara optimal med korta väntetider. 
 Samverkan mellan olika enheter ska ske med förutsättningen att 

ge effektivaste service sett ur medborgarens perspektiv. 
 Förflyttning av utbud av vård bör även medföra förflyttning av 

ansvar och kontroll av processer.

Beställare av projektet är hälso- och sjukvårdsdirektören. Styrgruppen, till 
vilken projektledaren rapporterar, utgörs av regiondirektören, hälso- och 
sjukvårdsdirektören och utvecklingsdirektören. Projektsamordnaren 
uppger i intervjun dessutom att en redovisning sker under 2 timmar 
2ggr/år till sjukvårdens ledningsgrupp. Vid dessa möten redogör samtliga 
delprojektledare för status i respektive projekt. Projektet beskrivs också 
har koppling till samarbete som regionen har med IHI i Boston och det 
finns även forskning som studerar delar av det arbete som görs inom 
ramen för detta projekt. 
I projektet ingår fyra större delområden med flera delprojekt och 
aktiviteter. Varje delprojekt ska ha en egen spridningsplan. Områdena är:

 Asyl och integration
 Hälsa för livet - stärka invånarnas egenmakt och egenvård samt 

stärka hälsoinriktade åtgärder samt hjälpa invånarna att söka rätt 
vårdnivå

 Primärvården är basen – Mer akutbesök till vårdcentralerna, 
samordning och vårdplanering med kommunen med primärvården 
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som nav, vård av kroniskt sjuka i primärvård samt bättre somatisk 
vård för psykiskt sjuka.

 Utveckling inom specialistvården
o Bland de aktiviteter som beskrivs inom kirurgisk vård är det 

endast ett som har direkt koppling till den förändring som 
granskningen riktas mot: ”Vårdplatser endast när det 
behövs”.

Enligt intervjuad projektsamordnare sprids goda lösningar vid seminarier, 
ledningsgrupper och i andra sammanhang där chefer och medarbetare 
möts. När det gäller delprojektet Hälsocafé (personligt stöd till kroniskt 
sjuka) tog nämnden för Folkhälsa och sjukvård ett beslut under hösten 
2017 att konceptet ska breddinföras. När det gäller metod för 
”kundsegmentering” vid vårdcentraler sprids metoden till samtliga Bra Livs 
vårdcentraler: För nytt arbetssätt för hjärtsviktspatienter har projektet 
stannat upp och ett nytt projektdirektiv kommer. Metoder för spridning 
sker således på många olika sätt beroende på aktiviteten.

3.1. Verksamhetsområdenas verksamhetsplaner innehåller flera 
relevanta aktiviteter
Följande aktiviteter som har direkt koppling till överföring till öppenvård 
och primärvård finns i de olika verksamhetsplanerna för 2017.

Medicinsk vård Undersöka möjligheten att använda telemedicin

Ökad användning av 1177 Vårdguiden

Deltagande i kampanjer om att söka rätt vård

Från akuten till vårdcentralen

Trygg och säker vård och omsorg

Kroniska sjukdomar behandlade i primärvården

Från slutenvård till öppenvård (Minskning av antalet 
slutenvårdstillfällen)

Ökad dagvård

Kirurgisk vård Från akuten till vårdcentralen

Från slutenvård till öppenvård (Uppdrag att minska 
antalet slutenvårdstillfällen med 4100)

Från specialistsjukvård till primärvård

Psykiatri och 
rehabilitering 

Obesitasenhet, alternativ till kirurgi
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Specialistpsykiatri som tilläggsuppdrag i primärvård

(Utvidgat uppdrag för primärvården inom psykiatri. 
Möjlighet för vårdcentraler att ansöka om ett 
tilläggsuppdrag med specialiserad öppenvårdspsykiatri 
inklusive utredningar och behandling av 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Från akuten till vårdcentralen

Kroniska sjukdomar ska behandlas mer i primärvården

Utveckling av hemrehabilitering

Utveckling av arbetssätt för att möjliggöra en förskjutning 
från slutenvård till öppenvård.

Rutin för direkt konsultation primärvård – 
specialistpsykiatri.

Bra Liv Bra Liv nära – Digitala vårdmöten

Nya e-tjänster

Specialistpsykiatri som tilläggsuppdrag i primärvård. (Detta 
är avskrivet i sin tänka form p.g.a. farhåga för att det skulle 
försvaga slutenvårdspsykiatrin, främst i Jönköping enl. 
sjukvårdsdirektören)

Från akuten till vårdcentralen

Trygg och säker vård och omsorg

Kroniska sjukdomar i primärvården

Hälsa för livet

Utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
metoder

Ökad tillgänglighet för akuta besök

3.2. Projektets upplägg är under förändring
Enligt intervjuerna pågår ett arbete med att förändra organiseringen av 
projektet Tillsammans. Tanken är att sjukvårdsdirektörerna och andra 
chefer i linjen ska överta ansvaret att driva arbetet framåt.
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4. Granskade projekt på verksamhetsnivå

I följande kapitel beskriver vi några exempel på hur psykiatrin, 
primärvården och slutenvården arbetat för att bidra till förskjutningen till en 
ökad andel öppen- och primärvård.  

4.1. Iakttagelser från intervjuer med sjukvårdsdirektörerna
Nedan återges generella kommentarer från intervjuade 
sjukvårdsdirektörer. I nästa avsnitt beskrivs ett antal konkreta delprojekt.
Sjukvårdsdirektören för vårdområde kirurgi anträdde tjänsten under 
hösten 2017 och uppger att han anser detta förändringsarbete vara 
mycket viktigt och med rätt riktning. Han har med sig erfarenheter från 
Region Halland och beskriver att ”vi ska vara där patienten är”, bland 
annat med hjälp av digitala lösningar. Kopplat till projektet Tillsammans 
beskriver sjukvårdsdirektören emellertid att område kirurgisk vård ännu 
inte varit speciellt aktiva med att integrera sina utvecklingsåtgärder i 
projektet och att de behöver uppgradera det arbetet. Ett flertal 
förändringar har skett oberoende av projektet. Medelvårdtiderna har 
förkortats avsevärt för ortopediska knä- och höftoperationer och en 
väsentligt större andel av bröstcanceroperationer görs nu polikliniskt 
jämfört med tidigare. Arbete med att poliklinisera galloperationer pågår 
också.
Dessa förändringar har pågått under ett flertal år. Mellan mars 2015 och 
mars 2017 har vårdområdets fastställda vårdplatser minskats med cirka 
30 platser.2 I övrigt ser sjukvårdsdirektören stora möjligheter till öppnare 
vårdformer för ett flertal av kirurgins åtta deldiscipliner. Vidare framhåller 
intervjuad sjukvårdsdirektör att delprojekten i Tillsammansprojektet borde 
vara mer generiska så att det går att applicera på många områden och att 
det till stor del handlar om en förändring i förhållningssätt, både inom 
specialistvården och primärvården. Ett medel skulle kunna vara att ST-
läkare förlägger del av sin tjänstgöring på vårdcentral men det visar sig av 
olika skäl vara svårt att genomföra. Ett annat att skulle kunna vara att 
specialistläkare gör gemensamma bedömningar med distriktsläkare.
Projektet har haft ett antal delprojekt där framgången varit varierande. En 
orsak är enligt min mening att styrning och uppföljning har skett på fel 
nivå.  
Sjukvårdsdirektören för medicinsk vård menar att det krävs en förändrad 
organisation för att Tillsammansarbetet som övergripande strategi ska 
lyckas. Strategier och styrning måste utgå ifrån sjukvårdens 

2 Fastställda platser innebär de platser som är budgeterade och planerade. 
Minskningen av disponibla platser är större men det är inte relevant i detta 
sammanhang eftersom de kan vara stängda p.g.a. personalbrist och av andra 
ofrivilliga orsaker. Hänsyn har även tagits till att ortopeden övertagit 19 
vårdplatser från geriatriken.
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ledningsgrupp. Sjukvårdsdirektörerna tillsammans med 
utvecklingscheferna måste vara de som pekar ut riktningen för arbetet, 
prioriterar vad som ska göras och har tät uppföljning av hur arbetet går.
En annan orsak till att arbetet inte har fått den framgång som man 
hoppats på är enligt sjukvårdsdirektören att det saknas mötesplatser 
mellan primärvård och specialistvård. Att hitta gemensamma plattformar 
är en nödvändighet för att samverkan ska fungera. Sjukvårdsdirektören 
ser tillsammansarbetet som en samverkan mellan specialiserad vård, 
primärvård och kommun där man gemensamt arbetar med målsättningen 
att patienterna ska få den vård de behöver så nära hemmet som möjligt. 
Primärvården ska vara basen för hälso- och sjukvården. Specialistvården 
ska finnas tillgänglig med specialistkunskap närhelst primärvård och 
kommun behöver det. Dit är det lång väg kvar enligt sjukvårdsdirektören.
Inom området psykiatri- och habilitering beskriver intervjuad 
sjukvårdsdirektör att det pågår ett flertal aktiviteter som har koppling till 
Tillsammansprojektet. Flera av dessa åtgärder startade innan 
projektstarten och är initierade av den handlingsplan som 
verksamhetsområdet antagit. Konkretare beskrivning finns i nästa avsnitt. 
Det finns tre strategigrupper för att utveckla former tillsammans med 
primärvården bl.a. för patienter i stabilt läge. Samverkan med 
primärvården uppges fungera bra i många delar. Alltjämt är psykiatrin i 
regionen slutenvårdstung i jämförelse med andra landsting och därför är 
det angeläget att utveckla öppnare vårdformer, både för barn- och 
ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Sammantaget beskriver 
sjukvårdsdirektören att de tydligt vet åt vilket håll de ska bedriva 
utvecklingsarbetet och att det inte råder brist på fakta om hur det förhåller 
sig. Utmaningen är att etablera nya arbetssätt. Ett nationellt problem är att 
personal som slutar inom specialistvården och övergår till att arbete vid 
vårdcentraler tenderar att ta med sig arbetssätt från slutenvården. 
Sjukvårdsdirektören för Vårdcentralerna Bra Liv uppger att man tidigare 
har testat med specialister vissa tider på vårdcentral för att möta patienter 
där men det finns för- och nackdelar med den lösningen och för få 
specialister vill arbeta så. Att behandla psykiatriska patienter inom 
primärvården är angeläget, en aspekt är dock att specialistvården har 
djupare kompetens kring läkemedelsbehandling vilket gör att man får vara 
noga med vilka patienter som kan följas upp inom primärvården. 
Idén med specialist on demand har avstannat något. Tanken var att 
personalen på vårdcentralen skulle kunna konsultera en specialist på 
telefon, men enligt sjukvårdsdirektören har specialistvården haft svårt att 
avsätta läkartid för detta. För att det ska bli mer fart på förändringarna 
krävs fler mötesplatser mellan primärvård och specialistvård, vilket är en 
utmaning. Sjukvårdsdirektören beskriver vidare att det ofta är oklart var 
frågan om minskad sjukhusvård ligger och vem som har initiativet att driva 
på. Ett exempel är att knäprotespatienter nu skrivs ut väsentligt tidigare 
och att den första uppföljningen av fysioterapeut, vilken tidigare gjordes 
på sjukhuset innan hemgång, nu sker på vårdcentralerna. Denna 



13

förändring har dock kommit smygande, utan att förändringar har gjorts i 
faktadokumenten.3

En ytterligare frågeställning som sjukvårdsdirektören tar upp är oklarheter 
kring vilka resurser som ska följa med till primärvården vid förskjutningen 
av vård från sjukhusen.

Psykiatrins arbete mot en ökad öppenvård

Hösten 2016 gav sjukvårdsdirektör för psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik en utredare i uppdrag att genomföra en översyn av hela den 
psykiatriska vården i regionen. Utifrån översynen beslutade 
sjukvårdsdirektören i februari 2017 att en handlingsplan skulle tas fram för 
att hantera de utvecklingsområden som identifierades i översynen. 
Handlingsplan för jämlik psykiatrisk vård fastställdes under våren 2017 
och beskriver 20 utvecklingsområden. Handlingsplanen anger uttryckligen 
att öppenvården ska vara basen i specialistpsykiatrin. Några av 
utvecklingsområdena från handlingsplanen beskrivs kortfattat nedan.  
Öppenvården är basen inom specialistpsykiatrin avser att heldygnsvård 
ska genomföras i större samverkan med öppenvården. Merparten av 
patienterna inom specialistpsykiatrin har även en kontakt inom 
öppenvården. Målsättningen för arbetet är att heldygnsvård först ska 
erbjudas när öppenvårdsteamet bedömer att deras insatser inte längre är 
tillräckliga. Heldygnsvården ska också genomföras av eller i samarbete 
med patientens öppenvårdsteam. 
Mobila/flexibla insatser avser att patienterna ska kunna få stöd från 
specialistpsykiatrin även utanför slutenvården genom flexibla team. 
Regionen har sedan tidigare tre mobila team, men de har olika uppdrag 
och dimension. Ett arbete pågår med att ta fram en gemensam 
grundstruktur för de mobila teamen så att de kan utgöra ett alternativ till 
traditionell öppenvård.  
Området kontinuitet har sin utgångspunkt att merparten av patienterna i 
dagsläget saknar en vårdplan. Det har också uppmärksammats att det 
inom verksamheterna är oklart vad som avses med vårdsamordning inom 
psykiatrin. Genom att arbeta mer effektivt med vårdplaner och tydliggöra 
vad vårdsamordning innebär ska patienter kunna behandlas mer effektivt 
inom öppenvården.
Till respektive utvecklingsområde i handlingsplanen finns en 
uppdragsbeskrivning och en projektledare. Dessa projekt startades upp 
under senhösten 2017. Det är därför idag för tidigt att se några konkreta 
resultat av förändringsarbetet.
Vid intervju nämner utredaren att regionen måste säkerställa såväl 
personalförsörjning och kompetensutveckling inom öppenvården för att 
kunna hantera en större andel patienter med psykiska sjukdomstillstånd.  
Utredaren anser också att förskjutningen från specialistpsykiatrin till 
öppenvården framöver bör omfatta personer med kroniska 

3 Faktadokumenten är de dokument som ska definiera uppgiftsgränserna mellan 
specialistvården och primärvården.
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sjukdomstillstånd. Idag går kroniska patienter ofta kvar inom 
specialistpsykiatrin per rutin, även om de enbart är i behov av enstaka 
stödsamtal. Dessa patienter har ofta livsstilsrelaterade sjukdomar såsom 
hjärt- och kärlsjukdomar varför utredaren anser att primärvården är bättre 
lämpad att ansvara för dessa patienter.
Utöver handlingsplanen för jämlik psykiatri finns ett antal uppdrag för 
psykiatrin inom projektdirektivet för Tillsammans. Exempel på detta är en 
ökad användning av 1177-vårdguiden, och en ökad trygghet för att skapa 
mindre behov av slutenvård. Ledningsutskottet för psykiatri ansvarar för 
uppdragen utifrån projektdirektivet för Tillsammans.

Nässjö Bodafors vårdcentral

I granskningen har vi genomfört en intervju med verksamhetschefen på 
Nässjö och Bodafors vårdcentraler. Verksamhetschefen beskriver flera 
exempel på hur vårdcentralerna har förändrat sitt arbetssätt för att kunna 
ta emot fler patienter inom primärvården:

 Ökat antal hembesök
 Införandet av seniormottagning 
 Utlåning av blodtrycksmätare till patienter
 Påbörjat arbetet med att differentiera bokningar
 Validerat kunskaper hos doktorer via Nässjö utbildningscenter

Vårdcentralen har även omfördelat sina akuttider till fler professioner. 
Tidigare hade vårdcentralen 50 akuttider för läkare per dag. Idag finns 22 
akuttider till läkare och istället hanterar specialistsjuksköterskor halsfluss, 
lunginflammationer och urinvägsinfektioner självständigt utifrån 
upprättade flödesscheman och kontaktar läkare vid behov. 
Fysioterapeuter hanterar stukningar och frakturer och har delegation på 
att själva skicka remisser till röntgen eller ortoped. Därtill hanterar 
arbetsterapeuter exempelvis fingerledsproblem och kuratorer har varje 
dag akuttider för patienter med psykosocial ohälsa.
Även arbetssätten har förändrats. Tidigare fick patienter med högt 
blodtryck träffa läkare direkt. Idag får patienter med högt blodtryck först 
träffa en hypertonisjuksköterska. Sköterskan ger livsstilsråd och mäter 
blodtrycket under ett antal besök. Först om det höga blodtrycket kvarstår 
blir det aktuellt med läkarbesök. Vårdcentralen har också påbörjat ett 
arbete med att differentiera bokningar. Det vill säga att vårdbehovet ska 
styra hur ofta en patient ska kallas till ett läkarbesök, inte diagnosen per 
se. Exempelvis kanske inte alla utan bara några diabetiker måste besöka 
läkare varje halvår.
Verksamhetschefen upplever att vårdcentralen har genomfört de 
effektiviseringar som man har möjlighet att göra på egen hand. Framöver 
önskar verksamhetschefen att regionen fattar beslut i större frågor, såsom 
ett möjligt införande av jourmottagningar som har öppet dygnet runt. Detta 
för att avlasta akutsjukvården och för att göra det tydligare för patienterna 
vart de ska vända sig. Verksamhetschefen önskar också att regionen tar 
ett större ansvar för personalförsörjningen av läkare genom att stödja 
initiativ som Nässjö utbildningscentrum. I dagsläget har ett antal offentliga 
vårdcentraler gått samman och avsatt vårdpengar för att rekrytera och 
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skola in utländska läkare, där verksamhetschefen menar att regionen 
borde ta ett större ansvar.

Infektionskliniken Jönköping

I granskningen har vi genomfört en intervju med verksamhetschef för 
infektionskliniken på länssjukhuset Ryhov. I infektionsklinikens 
verksamhetsplan finns ett antal aktiviteter som berör förändringsarbetet 
mot en ökad andel öppen- och primärvård:

 Skapa tydliga rutiner för samordnad vårdplanering
 Regelbunden återrapportering av fördelning av vårdplatser
 Förskrivningsstöd antibiotika
 Intravenös antibiotika i öppenvård

Aktiviteten Skapa tydliga rutiner för samordnad vårdplanering har en tät 
sammankoppling till primärvårdens tydligare ansvar för vårdplaneringen 
utifrån den lagändring som trädde i kraft i januari 2018. 
Verksamhetschefen uppger att kliniken har börjat använda en ny 
dokumentationsmall i journalsystemet för att få till stånd en mer 
strukturerad kommunikation med primärvården. Enligt verksamhetschefen 
har en utmaning varit att kliniken behöver förutse när patienterna kommer 
vara färdigbehandlade. 
För att säkerställa att det är vårdbehovet och inte bostadsort som styr 
vilka patienter som nyttjar vårdplatserna har kliniken beslutat om 
aktiviteten Regelbunden återrapportering av fördelning av vårdplatser. 
Infektionsklinikens vårdplatser är en resurs för hela regionen där de 
patienter som har störst behov av infektionsmedicinsk kunskap eller 
omvårdnad ska vårdas. Enligt verksamhetschefen har det 
uppmärksammats att vårdplatserna tenderar att användas av patienter 
från Jönköping i högre utsträckning än patienter från övriga regionen. 
Verksamhetschefen följer därför detta varje månad och rapporterar till 
läkargruppen.
Genom aktiviteten Förskrivningsstöd antibiotika vill infektionskliniken 
stödja såväl sluten- som öppenvården genom att ge behandlingsråd 
genom en regional antibiotika-app. Genom att bidra till en trygg och säker 
behandling med antibiotika vill kliniken undvika onödiga inläggningar inom 
slutenvården.
Under år 2018 kommer ett stort arbete att genomföras utifrån aktiviteten 
Intravenös antibiotika i öppenvård. Resistenta bakterier ökar, därför sker 
alltfler behandlingar intravenöst eftersom det saknas tabletter som 
behandlingsalternativ. Patienter som behandlas intravenöst för 
exempelvis urinvägs- eller luftvägsinfektioner blir i dagsläget ofta inlagda 
på infektionskliniken, inte för att vårdbehovet kräver det utan för att det är 
mest praktiskt. Enligt verksamhetschefen skulle dessa behandlingar i 
många fall kunna genomföras av den kommunala hälso- och sjukvården. I 
vissa kommuner görs detta redan idag men inte i alla, dels på grund av 
behov mer utbildning och kunskap och dels av logistiska problem.
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4.2. Chefläkarfunktionen har ingen aktiv roll i projekt
Inom regionen finns totalt sex chefläkare som ansvarar för det strategiska 
patientsäkerhetsarbetet. Sektionschef för chefläkarna uppger att 
chefläkarfunktionen inte varit involverad i Tillsammans. Enligt 
sektionschefen bedrivs förändringsarbetet i linjeorganisationen där 
verksamhetscheferna står som ansvariga. Verksamhetscheferna kan dock 
konsultera chefläkarna vid behov. Sektionschefen uppger att 
chefläkarfunktionen inte heller har gjort riskanalyser av det 
förändringsarbete som pågår. Enligt sektionschefen är det dock viktigt att 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet utvecklas inom öppen- och 
primärvård om vården i högre grad ska bedrivas där. Detta då det inte 
finns lika utvecklade metoder för patientsäkerhetsarbetet inte primär- och 
öppenvården som inom slutenvården. Enligt sektionschefen är detta dock 
inte en fråga för regionen utan utvecklingen behöver föranledas av ett 
nationellt forskningsarbete. 



17

5. Uppföljning och resultat

Som framgår av föregående avsnitt är arbetet mot primärvård och 
öppenvård svårt att avgränsa eftersom det består av ett stort antal 
aktiviteter och med mycket olika intensitet inom olika delar av 
organisationen. Vissa aktiviteter är direkt kopplade till och sprungna ur 
projektkappan Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Andra 
aktiviteter är frukten av lokala handlingsplaner eller lokala initiativ.
Det finns ingen sammanhållen uppföljningsstruktur för att värdera om de 
intentioner som Tillsammansprojektet bildar ram för. Enligt intervjuad 
projektsamordnare är mätnings- och analysmetoder något som står i tur 
att utvecklas. Samordning av arbetet med att utveckla mätmetoder 
kommer enligt intervjuerna ske av ekonomidirektören med medverkan av 
regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören.
De systemmätetal som används i delårsrapporter och årsredovisningar 
ger ingen vägledning i hur detta förändringsarbete går. Utöver de av 
fullmäktige beslutade systemmätetalen finns det emellertid några 
parametrar som av respektive verksamhetsområde rapportera följande 
och som har bäring på den förändring som granskningen riktas mot. 
Dessa parametrar ingår i de månadsrapporter som hälso- och 
sjukvårdsdirektören föredrar vid nämndens och styrelsens sammanträden

 Disponibla vårdplatser
 Beläggning i procent
 Utlokaliseringar
 Överbeläggningar
 Antal hembesök (inom vårdval primärvård)

Oberoende av projektet finns det ett antal parametrar som enligt 
granskarens bedömning kan vara indikatorer på i vilken riktning och i 
vilket tempo förändringarna rör sig. Ett exempel framgår i tabellen nedan:

2015 2016 2017

Antal läkarbesök i spec. 
somatisk vård/1000 inv.

1128 1116 1010

Antal besök till andra 
yrkesgrupper/1000 inv. inom 
somatisk vård

831 880 822

Läkarbesök primärvård/1000 
inv.

1346 1391 1774 (1274)4

4 Siffran inom parantes avser läkarbesök exkl. distansbesök d.v.s. webbesök. 
Enligt hälsovalskansliet är majoriteten (97 %) av distansbesöken 
utomlänspatienter
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Besök till andra yrkesgrupper 
primärvård/1000 inv.

1900 1905 1858

Antal läkarbesök 
psykiatri/1000 inv.

73 76 75

Andra besök än läkarbesök 
psykiatri/1000 inv.

        322 317 311

Antalet fastställda 
vårdplatser, somatisk vård

806 739 700

Medelvårdtid dagar somatisk 
vård (egenproducerad vård)

4,1 4,0 4,1

Medelvårdtid dagar 
psykiatrisk egenproducerad 
vård

11,1 10,7 10,6

Tabellen ovan är ett urval av parametrar som vi gjort som granskare. Som 
vi tidigare nämnt finns ännu inte någon sammanställd analysmodell för att 
följa arbetet med överföring från heldygnsvård till öppenvård samt 
sjukhusvård till primärvård. Vid en översiktlig analys framgår följande:
 Antal läkarbesök/1000 inv. i specialiserad somatisk vård minskar, 

dock inte markant men ca 10 % mellan 2016 och 2017. Besök till 
andra yrkesgrupper är relativt konstant

 Ovanstående minskning tycks inte ha resulterat i fler läkarbesök 
eller andra besök i primärvården. Tvärtom sjunker dessa också.

 Inom psykiatrin ser vi ingen förändring alls när det gäller besök.
 Antalet fastställda vårdplatser har tydligt minskat inom somatisk 

vård. Därtill har befolkningen ökat under de tre åren från 329000 
till 356000 invånare.

 Förändringarna av medelvårdtider är för små för att kunna tolkas 
som en trend

Av dessa indikatorer är det endast antal fastställda vårdplatser inom 
somatisk vård som skulle kunna ses som en indikator på att utvecklingen 
går åt rätt håll. Det krävs dock djupare och mer sammansatta analyser för 
att kunna dra säkra slutsatser.
Även antalet vårdtillfällen kan användas som ett mått. Sjukvårdsdirektören 
för medicinsk vård uppger att medicinsk vård har minskat antalet 
vårdtillfällen med 6 % från 2016 till 2017.

5.1. Nämnden för folkhälsa och sjukvårds protokoll från 2017
(15 mars) S, MP och V anser inte att det varit en tydlig konsekvensanalys 
utifrån tidigare beslut om vårdplatsneddragningar.
I övrigt finns det inga noteringar i 2017 års protokoll som berör hur väl 
regionen lyckas förskjuta vården mot mer öppenvård och primärvård.
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6. Svar på revisionsfrågor

Nedan framför svaren på granskningens revisionsfrågor utifrån syftet:
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om 
nämnden för folkhälsa och sjukvård styr och följer upp uppdraget att 
minska andelen specialistvård och heldygnsvård i tillräcklig omfattning till 
förmån för mer öppenvård och primärvård.

Revisionsfråga Svar

Har mål och strategier för arbetet 
tagits fram och är målen tidsatta 
och uppföljningsbara?

- Finns det målsättningar 
avseende vårdkvalitet?

- Finns det målsättningar 
avseende ekonomi?

Delvis. Det finns ett projektdirektiv som även utgör 
en strategideklaration. Bedömningen är att denna 
strategi är mycket genomarbetad och välgrundad 
avseende vad som ska uppnås, innehållet i 
förändringarna, varför förändringarna bör ske och 
riktningen i förändringarna. Direktivet innehåller en 
tydlig inriktning mot patientnyttan i slutändan.

Inga mål är tidsatta. Tvärtom betonas i intervjuerna 
långsiktigheten.

Det finns generella antaganden och målsättningar 
om att förändringarna ska gynna patienten och 
medborgaren genom att sjukvården i högre grad 
ska ske tidigt och nära patientens situation.

Det finns i motivbilden beskrivningar av den 
ekonomiska nyttan, men den ekonomiska nyttan är 
inte preciserad mer än att kostnaderna ska minska i 
slutenvården.

Är arbetet organiserat på ett 
ändamålsenligt sätt avseende 
uppdrag, ansvarsförhållanden, 
resurser, 
konsekvensbeskrivningar, 
kunskapsspridning m.m.?

När det gäller tydlighet i roller och ansvar för de 
aktiviteter som ingår i det nuvarande projektet är 
svaret ja. Det gäller både projektet Tillsammans på 
övergripande nivå och i de specificerade 
delprojekten.

Däremot är bedömningen att organiseringen är 
mindre ändamålsenlig när det gäller att 
åstadkomma genomgripande effekter för hela 
organisationen. Projekten lever i viss mån sitt eget 
liv medan engagemanget varierar betydligt inom 
olika verksamheter och hos olika linjechefer. Flera 
av delprojekten har nått betydande och positiva 
resultat.

Enligt intervjuade pågår arbete med att föra över ett 
tydligare driftsansvar i linjeorganisationen.
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Hur rapporteras utfallet av arbetet 
till nämnden och vilka initiativ tar 
nämnden vid eventuella 
avvikelser?

Det finns ingen sammanhållen uppföljning av hur 
förskjutningen mot öppnare vårdformer framskrider. 
Men det finns indikatorer som kan användas för att 
analysera hur det går. Vissa av dessa ingår i de 
månadsrapporter som nämnden och styrelsen tar 
del av. Däremot fungerar inte systemmätetalen i 
delårsrapporter och årsredovisning för att följa 
utvecklingen av den förändring som denna 
granskning avser.

Enligt projektsamordnaren kvarstår utvecklingen av 
mätetal och analysmetoder.

I 2017 års protokoll från Nämnden för folkhälsa och 
sjukvård finns inga noteringar om hur projektet som 
helhet går, undantaget något delprojekt.

Finns det tillräckligt med 
faktaunderlag för att underlätta 
utvecklingen och för 
beslutsfattande?

Ja. Det står klart att det inte råder brist på 
faktaunderlag som beskriver nuläget avseende 
andelen öppenvård och primärvård. Inte heller finns 
det någon brist på kunskap om hur regionen ligger 
till i förhållande till övriga landsting. Kunskapen och 
kännedomen om Tillsammansprojektet är väl spridd 
bland de vi intervjuat.

Det finns på detaljnivå ibland vissa kvalitetsbrister i 
statistiken, men bedömningen är att det inte på 
något sätt utgör hinder för att genomföra 
förändringsarbeten.

Görs kartläggningar avseende på 
vilket sätt som vårdplatser 
minskar eller hålls stängda och 
vilka effekterna är av eventuellt 
minskat antal vårdplatser eller 
vårddygn?

Det finns aktuell statistik för antalet fastställda och 
disponibla vårdplatser. Det görs dock inga 
sammantagna analyser av dessa förändringar. 
Oppositionen i Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
motionerade under 2017 om att det bör göras 
konsekvensbeskrivningar av neddragningen av 
vårdplatser.

Görs motsvarande kartläggningar 
avseende på vilket sätt 
specialistvård förflyttats till 
primärvård? 

Nej.
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Källförteckning
Intervjuer:

 Regiondirektör
 Hälso- och sjukvårdsdirektör
 Projektsamordnare Tillsammans
 Sjukvårdsdirektör medicinsk vård
 Sjukvårdsdirektör psykiatri, rehabilitering och diagnostik
 Verksamhetsområdesdirektör, Bra Liv
 Verksamhetschef, Bodafors och Nässjö vårdcentraler
 Chefläkare, chef för enheten
 Koordinator, psykiatri och rehabilitering

Dokument

 Budget 2017 med flerårsplan 2018-2019
 Delårsrapporter april och augusti 2017
 Verksamhetsplaner för 2017
 Projektdirektiv – Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård, juni 2016
 Månadsrapporter
 Kolada
 Specifika beskrivningar av Hälsocafé, Flippen m.m.
 Handlingsplan psykiatri och rehabilitering
 ”Meny till invånare – segmenteringsunderlag” 

















































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 184 Yttrande över remiss: Med tillit växer 
handlingsutrymmet – En lärande tillsyn
Diarienummer: RJL 2018/1821

Beslut
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Finansdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
betänkandena Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) 
och En lärande tillsyn (2018:48). Region Jönköpings län ser i 
huvudsak positivt på förslaget och lämnar i yttrandet 
kompletterande synpunkter. 

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse 2018-10-02
 Förslag till yttrande 2018-10-23

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Remiss: Med tillit växer 
handlingsutrymmet – (SOU 2018:47) 
och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Finansdepartementet

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över betänkandena Med 
tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47)  och En lärande tillsyn (2018:48). 
Region Jönköpings län ser i huvudsak positivt på förslaget och lämnar i yttrandet 
kompletterande synpunkter.

Information i ärendet
En fyllig information om innehållet samt förslag och rekommendationer i 
huvudbetänkandet lämnas nedan eftersom det berör frågor om styrning och 
ledning i regioner och kommuner.

Tillitsdelegationen fick i juni 2016 uppdraget att analysera och föreslå hur 
styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor, inom ramen för de befintliga 
regelverken, kan utvecklas för att i större omfattning ta tillvara medarbetares 
kompetens och erfarenhet. Målbilden är att bidra till större kvalitet för 
medborgare och företag. Uppdraget är också att främja att utvecklingsarbete 
påbörjas i kommuner och landsting samt berörda statliga myndigheter. I detta 
huvudbetänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning 
och ledning av välfärdssektorn” belyses statens styrning av kommunsektorn men 
också den interna styrningen inom kommunerna. Huvudbetänkandet avgränsas till 
välfärdstjänster inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg.  

Lagar och regler, ekonomistyrning och prestationsstyrning, ger tillsammans med 
ledarskap, värdegrund och kultur styrsignaler som tillsammans samverkar och 
påverkar varandra. Den samlade styrningen bör formas så att den inte medför mer
detaljstyrning än vad nöden kräver. Förmågan att ha ett systemperspektiv, som vi i 
betänkandet benämner helhetsperspektiv, vid utformningen av nya styrsignaler är 
viktig för att undvika en motsägelsefull eller alltför detaljerad styrning. 
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Det behövs mod och nyfikenhet för att våga pröva nya arbetssätt som ligger 
utanför tidigare ramar, tankesätt och strukturer.
Det behövs acceptans för att kunna hantera misstag och dra lärdomar
av dem i stället för att döma. Det behövs uthållighet och tålamod
eftersom förändringsprocesser tar tid. Det behövs en gemensam vision
att arbeta mot och som kan engagera och involvera alla i styrkedjan.
I forskningsantologin ”Styra och leda med tillit – forskning och praktik” 
sammanfattar Tillitsdelegationens forskningsledare insikter om vad som är viktigt 
vid tillitsbyggande (Bringselius 2018):
– Tillitsfull dialog mellan tjänstemän och politiker.
– Begränsat antal mål, regler och krav på återrapportering.
– Kollegial kvalitetsgranskning och lärande tillsyn.
– Gränsöverskridande samarbeten.
– Delegerad verksamhetsutveckling.
– Medledarskap och chefer som skapar förutsättningar.
– Psykologisk trygghet och relationsbyggande.
– Lösningar med medborgaren i centrum.
– Värdegemenskap och organisatoriskt självförtroende.
– Tid och tålamod. 

Tillsyn
Tillitsdelegationen konstaterar att tillsynen skulle kunna bidra mer  till utveckling 
om den förändras i vissa avseenden. Vi drar bl.a. slutsatsen att tillsyn som 
omfattar kvalitativa aspekter och som utgår från ett bredare medborgarperspektiv 
har bättre förutsättningar att bidra till utveckling jämfört med tillsyn som främst 
har ett snävare, juridiskt perspektiv. För att hantera den spänning som finns 
mellan kontroll och utveckling, samt maktrelationen mellan granskare och 
granskad, behöver tillsynen där så är möjligt och lämpligt betona dialog, 
samskapande samt hänsyn och anpassning till sammanhanget. Dessa
inslag främjar tillit som i sin tur är en förutsättning för att tillsynen
ska bidra till verksamhetsutveckling. Tillitsdelegationen föreslår att regeringen 
förtydligar tillsynens inriktning i en skrivelse till riksdagen samt tar bort två 
bestämmelser som vi bedömer är oförenliga med den inriktning på tillsynen som 
föreslås.

Ersättningsmodeller
Det finns ingen perfekt ersättningsmodell, alla ersättningsmodeller har för- och 
nackdelar och kan få oanade konsekvenser som är svåra att förutse och hantera.
– Ersättningsmodeller är en del av den sammantagna styrningen och
påverkas av denna. Den övriga styrningen kan förstärka eller motverka
en ersättningsmodell.
– Ersättningsmodellens roll i styrningen ska inte överskattas, men
inte heller underskattas.
I forskningen lyfts tillit fram som en av tre styrprinciper i organisationer.
Traditionellt har man använt marknad (konkurrens) eller hierarki (auktoritet, 
reglering) som principer för att styra prestationer. Tillit kan förstås som en tredje 
styrprincip, där samarbete är grunden och den professionella kunskapen central. 
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Samtliga tre styrprinciper behövs och de behöver balanseras mot varandra. Tillit 
är således en grundläggande styrprincip (eller filosofi, om man så vill) och ska 
inte förväxlas med de modeord eller managementkoncept som kommer och
går i organisationsvärlden. En tillitsbaserad styrning och ledning är ingen enhetlig 
styrmodell men det finns en rad vägledande principer som kännetecknar 
tillitsbaserad styrning och ledning. I huvudbetänkandet, och i forskningsantologin
föreslås sju sådana principer. Principerna överlappar varandra på olika sätt, men 
de sammanbinds av det faktum att tilliten är grundläggande och en strävan efter 
att skapa förutsättningar för flexibilitet, kvalitet och service i mötet med 
medborgaren.

Tillit - Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med 
och ha positiva förväntningar.
Medborgarfokus - Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök 
förstå vad medborgaren sätter värde på.
Helhetssyn - Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för 
helheten och samverka över gränser.
Handlingsutrymme - Delegera handlingsutrymme och välkomna 
medbestämmande, men var också tydlig kring vem som har mandat att göra vad, 
och skapa goda förutsättningar för medarbetarna att klara sitt uppdrag.
Stöd  - Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, 
administrativt och psykosocialt stöd i kärnverksamheten.
Kunskap - Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på 
vetenskap och beprövad erfarenhet.
Öppenhet - Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna 
oliktänkande och respektera kritik.

Relationer för tillit
Tillitsbaserad styrning och ledning bör omfatta och genomsyra hela styrkedjan, 
från politiker till medarbetare. Tilliten bör också omfatta horisontella relationer, 
det vill säga, relationer mellan verksamheter och organisationer som ofta 
samverkar eller på andra sätt kommer i kontakt med varandra i olika ärenden och 
frågor. Det finns fem grundläggande relationer för tillitsbaserad styrning och 
ledning. Med utförare avser vi såväl utförare i kommunal egen regi som externa 
utförare av välfärdstjänster.
Relationer mellan:
• politisk huvudman och förvaltning/utförare
• beslutsnivåer och grupper inom förvaltning/utförande verksamhet
• förvaltning/utförare och medborgare
• förvaltning/utförare och externa tillsynande/granskande och normerande
verksamhet
• förvaltning/utförare och relaterad, samverkande verksamhet.

Restriktioner och villkor
Lagar och regler kommer först – men också möjlighet att påverka
dem.
– Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska arbeta
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med – utan bygger på samarbete inom tydliga ramar, med tydliga mål och mandat.
Förlåtande och lärande vid mindre fel – men också ansvarsutkrävande
vid allvarlig misskötsel.
– Tillit innebär inte att vi ska sluta att mäta och kontrollera – mätning
krävs, men omfattningen ska minska och vi ska säkerställa att kontrollen
blir mer ändamålsenlig.
– Tillitsbaserad styrning och ledning hos privata och idéburna aktörer
är fullt möjligt.
– Tillit är ingen universallösning – ibland behövs andra typer av lösningar.

Tillitsdelegationens uppdrag är att bidra till en styrning av offentlig sektor som i 
större utsträckning, än vad fallet är i dag, tar tillvara medarbetares kompetens, 
kunskap och engagemang. Målet är att skapa så goda möten som möjligt mellan 
medarbetaren och medborgaren. Med en mer tillitsbaserad styrning och ledning är 
vår ambition att detaljstyrningen ska minska så att handlingsutrymmet blir större
för medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg.

Styrningen och ledningen måste stärka sitt fokus på medborgarens behov och 
dennes förutsättningar och egna kapacitet att bidra med kunskap om hur insatser 
och stöd kan formas. Det behövs mer kunskapsutveckling och kollegialt lärande 
där medarbetarens kunskap används som en självklar resurs i 
verksamhetsutveckling och innovationsarbete. Uppföljning samt granskning och 
tillsyn av verksamheter behöver formas med utgångspunkten att den ska bidra till 
att utveckla verksamheten till det bättre. Slentrianmässiga mätningar, som inte
tillför något värde, måste upphöra. Stöd bör organiseras och användas mer 
strategiskt och integrerat i verksamheterna så att det utgör ett verkligt stöd för 
medarbetare och chefer, med inriktning att bidra till ett bättre möte med 
medborgaren. 

Slutsatser och förslag
För att uppnå en mer tillitsbaserad styrning av och inom kommuner
och landsting föreslår Tillitsdelegationen följande:

En koordinerad styrning av kommunsektorn
En ändamålsenlig användning av riktade statsbidrag
Regeringen ska rikta forskningsfinansiering mot verksamhetsnära
forskning inom hälso-och sjukvård, skola och omsorg

Tillitsbaserat ledarskap – medledarskap, kultur och värdegrund
För att uppnå ett mer tillitsbaserat ledarskap – medledarskap, värdegrund
och kultur rekommenderar Tillitsdelegationen följande:
 Såväl det förtroendevalda som det professionella ledarskapet ska
bygga på en aktiv dialog och en tydlig rollfördelning som skapar
förutsättningar för en tillitsbaserad styrning och ledning.
 Vid rekrytering av nya chefer bör fokus vara att säkerställa att personer
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anställs som bedöms kunna bygga tillitsfulla relationer och som uppbär 
principerna för tillitsbaserad styrning och ledning.
 Chefer inom kommuner och landsting bör verka för att skapa förutsättningar
för medarbetare att kontinuerligt upprätthålla kompetens, analysförmåga och 
kollegialt lärande.
 Chefer inom kommuner och landsting bör verka för att ge medarbetare
ett utökat handlingsutrymme och möjligheter att påverka verksamhetens 
utformning. Chefer bör också bidra till bättre möjligheter att möta variationen i 
medborgarens behov.
 Chefer på alla organisationsnivåer inom kommuner och landsting bör stödja ett 
helhetsperspektiv samt säkerställa att arbetet tar sin utgångspunkt i verksamhetens 
syfte och medborgarens behov. I detta ingår att främja samverkan.

För att utveckla en mer tillitsbaserad värdegrund föreslår Tillitsdelegationen:
- Statskontoret ska få i uppdrag att komplettera den statliga värdegrunden
med de sju principerna för tillitsbaserad styrning och ledning
- Statskontoret ska få i uppdrag att i nära samarbete med SKL utveckla
ett stödmaterial om en värdegrund som omfattar komponenterna lagstiftning,
professionell etik, sju principer för tillitsbaserad styrning
och ledning samt ger utrymme för organisatoriska värden och som erbjuds
kommuner, landsting och statliga myndigheter.

För att skapa förutsättningar att uppnå en mer tillitsbaserad värdegrund
rekommenderar Tillitsdelegationen följande:
- Kommuner och landsting bör utveckla värderingsstyrda organisationer. 

Organisation, processer och stöd
För att skapa förutsättningar att uppnå mer en mer ändamålsenlig
organisation samt processer och stöd rekommenderar Tillitsdelegationen
att kommun- och landstingsledningar bör:
 Öka förutsättningar för kollegialt lärande, det kan skapas inom och utanför olika 
verksamhets- och professionsgränser.
 Organisera för stärkt samverkan med lärosäten samt skapa utrymme och 
förutsättningar för medarbetare att bedriva verksamhetsnära
forskning.
- Uppmuntra och skapa strukturer för samverkan över verksamhetsområden
och över professionsgränser.
 Uppmuntra till och skapa strukturer i verksamheten för att ta tillvara 
medborgarens synpunkter, erfarenheter och behov vid verksamhets- och 
tjänsteutveckling.
 Säkerställa att de s.k. stödfunktionerna utgör en integrerad del av verksamheten 
samt ges ett tydligt uppdrag att stödja verksamhetens övergripande syfte. 
Kommuner och landsting bör ha som inriktning att anställa administratörer 
alternativt automatisera administrativa arbetsuppgifter för att skapa tid och 
handlingsutrymme för medarbetarna inom välfärdssektorn att ägna sig åt 
kärnuppgifter.
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 Säkerställ att chefer ges förutsättningar och utrymme att utöva sitt
yrke som chefer.

En lärande tillsyn
För att uppnå en tillsyn som har större inslag av lärande än vad är
fallet i dag föreslår Tillitsdelegationen:

- Den statliga tillsynen ska vara situations- och verksamhetsanpassad
- Patientsäkerhetslagens bestämmelse om att tillsyn främst ska inriktas
på vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete tas bort
Patientsäkerhetslagens bestämmelse om att tillsynen främst ska inriktas
på granskning av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete
tas bort. Denna lydelse indikerar en smalare och mer indirekt granskning
än den Tillitsdelegationen förespråkar.

Ersättningsmodeller
För att skapa en så bra ersättningsmodell som möjligt rekommenderade
Tillitsdelegationen följande i delbetänkandet SOU 2017:56:
 Håll ersättningsmodellen så enkel som möjligt.
 Om detaljerad styrning anses motiverad, överväg andra styrmodeller.

Om ersättningsmodellen bedöms vara det styrmedel som ska användas
för att styra mer detaljerat, tänk då på följande:
Ta hjälp av medarbetarna för att utforma modellen.
 Rikta ersättningsmodellen till rätt nivå.
 Komplettera med annan styrning, framför allt kommunikation,
dialog och ledarskap.

Testa och pröva nya lösningar genom försök
För att skapa strukturer att testa och pröva nya lösningar på utmaningar
med styrningen av offentlig sektor föreslår Tillitsdelegationen:
- Ett nationellt policylabb
Regeringen ska inrätta ett Nationellt policylabb vars uppgift ska vara
att lyfta frågeställningar inom områden där det finns behov av utveckling
av regelverk. För detta ska avsättas stimulansmedel. Själva
genomförandet av processen i enskilda ärenden, ska göras med stöd
av en permanent funktion som placeras vid Verket för innovationssystem,
Vinnova.
- Frikommunförsök
Ett frikommunförsök ska genomföras där 10–15 kommuner och
landsting erbjuds att delta. Frikommunförsöket ska pågå under fem
år från det att det sjösätts. Forskare ska kopplas till arbetet och de
ska utvärdera frikommunförsöket. Regeringen ska ge en statlig utredning
i uppdrag att genomföra en förstudie i samarbete med SKL
och forskare. I den ingår att lämna förslag om frikommunförsökets
närmare utformning och genomförande och att ta fram den lagstiftning
som krävs för att kunna genomföra ett frikommunförsök.
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- Försöksverksamhet för att stärka det goda mötet
En försöksverksamhet om tillitsbaserad styrning och ledning ska genomföras
tillsammans med 10–15 kommuner, landsting och statliga myndigheter. 
Försöksverksamheten ska pågå under fem år. Forskare ska kopplas till arbetet och 
utvärdera försöksverksamheten. Regeringen ska ge Tillitsdelegationen i uppdrag 
att i nära samarbete med SKL och forskare ta fram en förstudie i vilken ingår att 
lämna förslag om försöksverksamhetens närmare utformning och genomförande.

För att skapa förutsättningar att testa och pröva nya lösningar genom försök 
rekommenderar Tillitsdelegationen att:
 Den politiska ledningen i kommuner och landsting bör ge kommun- och 
landstingsdirektörer i uppdrag att inrätta lokala mötesplatser där offentliga 
aktörer, näringsliv, akademi och medborgare tillsammans kan utveckla enkla eller 
komplexa tjänster och problem inom offentlig sektor samt identifiera regler och 
eventuell lagstiftning som utgör hinder för nyskapande, verksamhetsutveckling
och innovation.

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-01
 Förslag till yttrande 2018-10-23 

Beslut skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård

.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Finansdepartementet
     
           

YTTRANDE - Med tillit växer 
handlingsutrymmet (SOU 2018:47)    
och En lärande tillsyn (SOU 2018:48) 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över huvudbetänkandena 
Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande tillsyn .

Sammanfattning
Region Jönköpings län har sedan många år arbetat med en värdegrund som 
stämmer väl överens med tillitsdelegationens rekommendationer och förslag och 
ser överlag positivt på rekommendationer och förslag. Kompletterande synpunkter 
framförs i yttrandet. 

Synpunkter på förslagen
Region Jönköpings län har sedan många år arbetat utifrån sin vision och 
värderingsgrund. Det innebär bland annat arbete med personcentrerad vård, 
delaktighet, ledarskap, mikrosystem, faktabaserade beslut, processutveckling och 
ständiga förbättringar både i verksamhet, ledning och styrning. Tillits-
delegationens arbete har följts med intresse och vi har tagit emot besök och även 
haft andra kontakter. 

Region Jönköpings län ser mycket positivt på beskrivningen av tillitsbaserad 
styrning och de sju principerna för styrning och ledning liksom på huvuddelen av 
rekommendationer och förslag i huvudbetänkandet och vill framföra följande. 

Region Jönköpings län ser särskilt positivt på förslagen om 
- medfinansiering av forskning, utveckling och innovation
- stärkt samverkan mellan lärosätena och verksamheter inom hälso- och sjukvård
 skola och omsorg
- att den statliga tillsynen ska vara situations- och verksamhetsanpassad och att 
även arbetsmiljöområdet bör inkluderas

Region Jönköpings län vill också lyfta fram förslaget om kontinuerlig 
systemanalys av statens styrning av välfärdssektorn. De senaste åren har vi sett en 
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alltmer detaljerad styrning genom riktade statsbidrag och ser positivt på en 
utveckling med en mer tillitsbaserad styrning.

- Betänkandet hanterar invånare som kunder/patienter/elever etc. Region 
Jönköpings län skulle gärna se att betydelsen av tillit i förhållandet 
invånare/medborgare och de demokratiskt styrda organisationerna i samhället fick 
ett större utrymme.

- Region Jönköpings län anser även att vikten av invånarnas tillit till 
välfärdstjänsterna bör få mer utrymme genom att så väl medskapande co-
production i den egna hälsan och vården och medverkan i utvecklande av vården 
beskrivs tydligare.   

- Region Jönköpings län saknar en fördjupad analys av vad ett ökat nationellt 
samarbete och digitalisering innebär. Vår erfarenhet är att förväntningar på en 
jämlik vård tillsammans med allt bättre möjligheter att mäta resultat ställer krav 
på standardisering av vårdens processer, för bästa möjliga resultat. Landsting och 
regioner möter tillsammans med staten denna utveckling med ett gemensamt 
arbete med kunskapsstyrning, vilket innebär mer lika arbetssätt i hela landet. När 
det gäller digitalisering behövs på samma sätt standardiserade termer och begrepp 
samt en gemensam infrastruktur för att kunna dra nytta av digitaliseringens 
möjligheter. Denna utveckling kommer att innebära mer standardisering och 
därmed sannolikt mindre möjlighet att utforma egna lösningar. Det ställer än 
större krav på att finna balansen mellan vad som är gemensamma lösningar 
internationellt, nationellt och regionalt och vad som kan utformas i respektive 
vårdkedja eller arbetslag (mikrosystem).

Region Jönköpings län ser inget behov av att statskontoret får i uppdrag att 
utveckla stödmaterial om en värdegrund. I vårt värdegrundsarbete har SIQ – 
Institutet för kvalitetsutveckling, som har stöd av bland annat tillväxtverket, varit 
en viktig inspiration och stöd.

- Region Jönköpings län avstyrker förslaget om ett nationellt policylabb eftersom 
vår bedömning är att det redan finns nationella samarbeten inom ramen för SKL 
och nätverkssamarbeten som ger samma möjligheter.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör
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Till statsrådet Ardalan Shekarabi 

Regeringen beslutade den 16 juni 2016 att tillsätta en delegation med 
uppdrag att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i 
offentlig sektor, kommuner och landsting, kan utvecklas 
(Dir. 2016:51). Syftet är att styrningen i större omfattning ska ta till-
vara medarbetares kompetens och erfarenhet, för att därigenom 
skapa större nytta för medborgare och företag. En del av uppdraget 
har varit att utreda den statliga tillsynen, vilket delegationen har valt 
att redovisa separat i form av detta delbetänkande. Ett annat delupp-
drag har varit att kartlägga och analysera olika ersättningsmodellers 
styrande effekter, vilket avrapporterades den 16 juni 2017 
(SOU 2017:56). Delegationen har tagit namnet Tillitsdelegationen. 

Laura Hartman (docent i nationalekonomi) förordnades den 
16 juni 2016 som ordförande för delegationen. Som ledamöter i dele-
gationen förordnades samma dag Gunilla Hult Backlund, general-
direktör vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt Emil 
Broberg, tredje vice ordförande vid Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL).  

Den 20 december 2016 förordnades som experter att bistå utred-
ningen Helena Cantù, enheten för folkhälsa och sjukvård, Social-
departementet, Jenny Munkelt, enheten för familj och sociala tjänster, 
Socialdepartementet, ersattes den 19 mars 2018 av Maria Lidström, 
Torkel Winbladh, kommunenheten, Finansdepartementet, Anna 
Kessling, enheten för statlig förvaltning, Finansdepartementet (Anna 
Kessling avslutade sitt uppdrag under hösten 2017 utan ersättare), 
Johanna Wockatz, skolenheten, Utbildningsdepartementet, Hampus 
Strömberg, gymnasie- och vuxenutbildningsenheten, Utbildnings-
departementet, Johanna Carnö, enheten för innovation, forskning och 
kapitalförsörjning, Näringsdepartementet, Niclas Damm, enheten 
för styrning och uppföljning av näringsliv och villkor, Närings-
departementet, Christine Feuk, Sveriges kommuner och landsting 



(SKL), Erik Magnusson, Socialstyrelsen, Thord Redman, Inspektio-
nen för vård och omsorg (IVO), Hanna Sjöberg, Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys, Thomas Ericson, Arbetsförmedlingen, 
Jacob Henriksson, Statens skolinspektion, Inger Gustafsson, Verket 
för innovationssystem (Vinnova), Robin Anderson Boström, Upp-
handlingsmyndigheten, Patrik Olofsson, Skolverket, Håkan Olsson, 
Arbetsmiljöverket och Christina Eklöf, Migrationsverket. 

Som sekreterare för deluppdraget som rör den statliga tillsynen 
anställdes den 5 september 2016 statsvetaren Unni Mannerheim. 
Som vetenskaplig rådgivare för denna del av uppdraget har Tillits-
delegationen anlitat Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universi-
tetslektor i statskunskap, Uppsala universitet.1  

Tillitsdelegationen överlämnar härmed delbetänkandet En läran-
de tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i 
vård, skola och omsorg till regeringen. 

Stockholm i juni 2018 

Laura Hartman  
Gunilla Hult Backlund 
Emil Broberg  

/Unni Mannerheim 

1 Övriga anställningar i sekretariatet samt vetenskapliga rådgivare, forskningssamarbeten och 
representanter i en referensgrupp framgår av Tillitsdelegationens huvudbetänkande Med tillit 
växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn. 
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Sammanfattning 

I Sverige har tillsynen av vård, skola och omsorg de senaste decen-
nierna reformerats för att bli starkare, tydligare och mer effektiv. 
Tillsynen har t.ex. renodlats i nya myndigheter och förstärkts med 
mer resurser och utökade sanktionsmöjligheter. Utvecklingen svarar 
mot det ökade behovet av efterhandskontroll som reformer såsom 
decentralisering och mål- och resultatstyrning medfört. Man kan 
sammanfatta det som att tillsynens kontrollerande syfte i och med 
utvecklingen har stärkts på bekostnad av dess utvecklande funktion. 

I forskningen har utvecklingen mot mer granskning och kontroll 
generellt, där tillsyn utgör en del, samtidigt problematiserats under 
lång tid. Det har handlat om att granskning ger olika snedvridande 
effekter och att den signalerar misstro mot medarbetarna och verk-
samheterna som är föremål för granskning. I direktiven till Tillits-
delegationen lyfter regeringen att den statliga tillsynen i vissa fall kan 
ha utformats så att utvecklingen av kommunal verksamhet hindras. 
Mot bakgrund av det vill regeringen utveckla tillsynen så att denna 
om möjligt bidrar mer till utveckling. Delegationen har därför bl.a. 
haft i uppdrag att analysera hur den statliga tillsynen påverkar kom-
munal verksamhetsutveckling, samt utreda och om möjligt föreslå 
hur tillsynen kan bidra mer till verksamhetsutveckling.  

Ambitionen att utforma en tillsyn som bidrar mer till verksam-
hetsutveckling följer den utveckling som sker i Europa. I de euro-
peiska nätverk som finns kring tillsyn av vård och omsorg respektive 
skola diskuteras bl.a. en förändrad inriktning från följsamhet gent-
emot regler till hur tillsynen kan bidra till förbättring i granskade 
verksamheter. I flera länder har tillsynen skiftat från att utgå från 
regelverket till att utgå från kvalitetsdimensioner. När det gäller meto-
der har dessa utvecklats från främst dokumentgranskning till att 
inkludera observation av t.ex. undervisningen. Ett starkare brukar-
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perspektiv märks också. I flera länder används numera tidigare patien-
ter och brukare som experter vid inspektioner och i planeringen av 
tillsynen. Nuvarande patienter, elever och brukare intervjuas också 
under inspektionerna. I Sverige pågår en liknande utveckling av 
IVO:s och Skolinspektionens tillsyn. 

Tillsynen påverkar granskade verksamheter väldigt olika 

Delegationen kan konstatera att den statliga tillsynen av vård, skola 
och omsorg, så som den är utformad i dag, tycks bidra till viss ut-
veckling i granskade verksamheter. T.ex. bidrar den till eftertanke 
och till reflektioner kring arbetssätt, vilket sporrar i utvecklings-
arbetet. Vidare sätter tillsynen press på verksamheterna att genom-
föra förändringar. Tillsynen sätter också normer som har effekter 
bortom de specifika verksamheter som är föremål för tillsyn. Sam-
tidigt kan vi konstatera att den även skapar vissa oönskade effekter 
och ibland kan förstärka en kultur som inte är gynnsam för patienter, 
elever och brukare. Det handlar t.ex. om att tillsynen kan ha en 
styrande effekt mot formalia och enskilda krav i regelverket på be-
kostnad av ett helhetsperspektiv.  

Den forskning som finns på området visar på stora variationer i 
hur tillsynen påverkar de som granskas – inspektionerna faller helt 
enkelt olika ut. Vad tillsynsmyndigheterna väljer att granska har 
givetvis betydelse, men hur det sker tycks vara en minst lika viktig 
faktor. Inspektörernas bakgrund, kompetens och bemötande har t.ex. 
stor betydelse för utfallet, liksom hur relationen mellan granskare och 
granskad utvecklas. Här utgör den granskades tillit till granskaren en 
viktig aspekt. En tillsyn som främjar tillit till granskaren har bättre 
förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling. Vidare har egen-
skaper hos den verksamhet som granskas stor betydelse för utfallet. 
Chefernas och personalens inställning till tillsynen och kapacitet att 
ta emot tillsynens resultat utgör exempel på sådana faktorer.  
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Inriktning för en lärande tillsyn  

Tillitsdelegationen menar att den statliga tillsynen kan bidra mer till 
lärande än i dag genom att förstärka vissa av de inslag som främjar 
utveckling. Tillsyn och granskning som omfattar kvalitativa aspekter 
och som utgår från ett brukarperspektiv har bättre förutsättningar 
att bidra till utveckling jämfört med ett snävare, juridiskt perspektiv. 
Ökad dialog och samskapande med granskade verksamheter är viktiga 
metoder som främjar utveckling, bl.a. genom att skapa tillit mellan 
granskaren och den som granskas. Att granskaren visar förståelse för 
verksamhetens förutsättningar och sammanhang är också viktigt ur 
detta perspektiv.  

En mer kvalitativ granskning ur ett bredare brukarperspektiv  
främjar utveckling 

En slutsats som delegationen drar är att tillsyn och granskning behö-
ver vara tillräckligt kvalitativ och bred för att fånga det som är väsent-
ligt för patienter, elever och brukare. Det utgör med andra ord ett sätt 
att säkerställa relevansen i granskningen och blir särskilt viktigt vid 
granskning av verksamheter som består av insatser till människor. Ett 
alltför snävt juridiskt fokus i tillsynen kan i stället hämma utveckling 
och lärande i verksamheterna, genom att förskjuta verksamheternas 
fokus från patienter, elever och brukare till enskilda krav i regelver-
ket. Tillsynen riskerar då att tränga undan det utvecklingsarbete som 
redan pågår och som ofta tar sin utgångspunkt i just patienterna, 
eleverna och brukarna.  

 Med en kvalitativ granskning avses inte en definitiv bedömning 
av vårdens, skolans och omsorgens kvalitet utifrån detaljerade 
bedömningskriterier. Tillitsdelegationen menar snarare att gransk-
ningen behöver fånga även svårmätbara aspekter där dessa är viktiga 
utifrån verksamhetens syfte och lagstiftarens intentioner. Här kan 
i stället mindre detaljerade bedömningskriterier behövas och ett 
större utrymme för inspektörerna att använda sitt professionella om-
döme för att göra mer sammanvägda bedömningar. Tillsynen behö-
ver t.ex. vara utformad så att den uppfattar om en verksamhet präglas 
av en kultur som inte främjar god kvalitet. En tillsyn som framför 
allt fokuserar på en snävare kontroll av regelefterlevnad i form av 
dokumentgranskning har inte goda förutsättningar för det.  
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Att granska på ett mer kvalitativt sätt är dock även relevant vid 
granskning av regelefterlevnad. Exempelvis bör tillsyn av kravet på 
genomförandeplaner i socialtjänsten eller likabehandlingsplaner i 
skolan inte begränsas till dokumentgranskning, utan inspektörerna 
behöver även bilda sig en uppfattning om hur det som granskas 
fungerar i praktiken. Det kan t.ex. ske genom observation och 
genom att prata med brukarna eller eleverna vid inspektionen. Inten-
tionen med kravet på genomförandeplaner är att insatserna ska 
planeras tillsammans med brukarna, vilket förväntas öka sannolik-
heten för att insatserna ska möta brukarnas behov. Det är med andra 
ord först här som värdet av planerna uppstår. En mer kvalitativ 
granskning är alltså viktig inte bara för att undvika en hämmande 
effekt på utveckling utan också för att tillsynens kontrollerande 
funktion ska fungera som en verklig kontroll. 

Dialog och samskapande främjar utveckling 

Den spänning som finns mellan kontroll och utveckling försvårar 
tillsynens möjlighet att fungera lärande. I de försöksverksamheter 
som Tillitsdelegationen följt har en hämmande effekt på utveckling 
visat sig vara den maktasymmetri som finns mellan granskaren och 
den som blir granskad. De forskare som följt en kommuns initiativ 
till kollegial granskning av förskolan menar att upplevelsen av 
granskningen verkar ha mindre med besökens utformning att göra, 
och mer med den maktrelation och hierarki som råder. 

I vår tolkning förefaller det därmed som att känslan av att vara granskad 
och kontrollerad har att göra med upplevelsen av att vara underordnad; 
det är själva faktumet att det finns en maktrelation mellan olika orga-
nisatoriska nivåer – och inte utformningen av utvecklingsbesöken – som 
förklarar att upplevelsen av att vara kontrollerad kan dröja sig kvar, trots 
aktiva försök att organisera bort de kontrollerande inslagen. 

 (Altermark & Mukhtar-Landgren, 2018, s. 318) 

Denna maktrelation blir särskilt framträdande i den statliga tillsynen 
där granskaren har sanktionsmöjligheter att tillgå. Detta faktum 
utgör en begränsning för tillsynens möjlighet att bidra till utveckling 
i enskilda verksamheter.  

Ett sätt för tillsynen att överbrygga den maktobalans som har en 
hämmande effekt på utveckling och lärande är att öka inslagen av 
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muntlig dialog på bekostnad av skriftlig och att förskjuta tyngd-
punkten något från bedömningen och beslutet till övriga delar av 
tillsynsprocessen. Ökad dialog kan t.ex. ske inför en tillsyn, under 
en inspektion och vid återföring till den tillsynade och till en bredare 
krets. Tillsynsmyndigheterna kan även införa inslag av samskapande 
med granskade verksamheter, t.ex. genom att inkludera de granska-
des egna analys av utvecklingsbehov i den inledande risk- och 
behovsanalysen.  

Kontextkänslighet främjar utveckling 

En särskilt viktig faktor som framträder i de försöksverksamheter 
som Tillitsdelegationen följt är kontextkänslighet från granskarens 
sida. Med kontextkänslighet avses framför allt att när bedömningar 
görs ha en förståelse för verksamhetens förutsättningar och sam-
manhang. Att i granskningen ta viss sådan hänsyn utgör även ett sätt 
att överbrygga den asymmetri eller maktobalans som följer med 
granskningens kontrollerande funktion. 

Inspektörernas kompetens har i empirin visat sig ha stor bety-
delse inte minst för deras förmåga att vara kontextkänsliga. I empirin 
framhävs vikten av att de inspektörer som kommer på besök har 
kompetens från liknande verksamhet, vilket antas öka deras kontext-
känslighet jämfört med inspektörer med juridisk bakgrund. Det bety-
der inte att tillsynsmyndigheterna endast bör rekrytera professions-
kompetens, men väl att denna är viktig vid själva verksamhetsbesöken. 
Även inspektörernas bemötande och kommunikativa förmåga är 
viktiga aspekter i mötet med verksamheterna och i återföringen av 
tillsynens resultat.  

En mer situations- och verksamhetsanpassad tillsyn 

Det faktum att tillsynen enligt forskningen påverkar verksamhe-
terna väldigt olika betyder att tillsynen, för att skapa större nytta, 
behöver anpassas till situation och verksamhet. Det sker i någon mån 
redan i dag i och med att myndigheterna behöver prioritera utifrån 
risk och behov, men sker mer sällan när det gäller inriktning och 
metoder.  
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Delegationen menar att tillsynen behöver utvecklas för att bli mer 
situations- och verksamhetsanpassad. Detta för att kunna bidra mer 
till utveckling där det finns potential för det, men fortfarande 
fungera kontrollerande där det finns allvarliga brister. En mer 
situations- och verksamhetsanpassas tillsyn innebär en större varia-
tion både i vad som granskas och hur. Ett sätt är att låta regionala 
riskanalyser få större genomslag i myndigheternas prioriteringar 
jämfört med IVO:s och Skolinspektionens nuvarande tillsyn. Ett 
annat sätt är att i tillsynen undersöka orsakerna till olika brister mer 
och låta dessa påverka vilka metoder som används och vilka åtgärder 
som vidtas i ett visst fall. Ytterligare ett exempel är att låta verk-
samhetstillsyn varvas med tillsyn som tar sin utgångspunkt i så 
kallade systemfel. Med det avses exempelvis grupper av brukare som 
ofta hamnar mellan stolarna och orsaker såsom bristande samverkan 
mellan kommuner och landsting. Dessa frågor kan t.ex. fångas upp 
via anmälningsärenden och ligga till grund för en tillsyn som har 
potential att bidra till utveckling inte bara i en enskild verksamhet 
utan i flera. Att använda inslag av samskapande med de granskade 
verksamheterna utgör ytterligare ett sätt.  

Att i tillsynen använda sig av fler metoder och angreppssätt är ett 
sätt att hantera variationen hos verksamheterna.1 Ur ett systemper-
spektiv och utifrån förbättringskunskap handlar det om att hantera 
variationen i input – att bemöta olika verksamheter olika – för att 
minska variationen i utfall. Utfall kan t.ex. åsyfta god kvalitet i 
verksamheterna eller ett välfungerande utvecklingsarbete. 

Samverkan för ökat lärande 

Förutom en tillsyn som bidrar mer till utveckling uttrycker reger-
ingen i Tillitsdelegationens direktiv önskemål om en mer samordnad 
tillsyn mellan olika tillsynsmyndigheter. Syftet är att inte belasta 
granskade verksamheter mer än nödvändigt, att inte ställa motstri-
diga krav på verksamheter och att arbeta effektivt, dvs. dra nytta av 
varandras kunskap. En av de försöksverksamheter som Tillitsdele-
gationen följt rör samverkan mellan tillsynsmyndigheter med närlig-
gande uppdrag – i detta fall IVO och Arbetsmiljöverket. Utifrån 
försöksverksamheten är det svårt att dra några generella slutsatser 

                                                                                                                                                          
1 Variationen hos verksamheterna illustreras med hjälp av figurer i avsnitt 6.2. 
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om när ökad samverkan är ett effektivt medel för att minska de 
problem som regeringen lyfter. Forskaren som följt försöket kon-
staterar att ökad samverkan kan vara ändamålsenlig där det finns ett 
gemensamt och tydligt syfte med denna. Samverkan är dock inte ett 
självändamål och bör ställas mot andra sätt att avhjälpa de problem 
som ska lösas (Moberg, 2018).  

Samverkan är vidare viktig mellan tillsynsmyndigheter och andra 
aktörer i samma system. Tillsynsmyndigheter, normerande och stöd-
jande myndigheter samt regeringen behöver samverka för att kunna 
åstadkomma ett kontinuerligt lärande och en dynamisk utveckling 
inom en sektor. Tillsynens iakttagelser ingår t.ex. i den återkoppling 
som behöver ske till övriga aktörer i systemet för att kunna utveckla 
styrningen. Dessa viktiga länkar kan stärkas på både vårdens och om-
sorgens respektive skolans områden.  

Realistiska förväntningar på tillsyn som styrmedel 

Tillsynens dubbla syften, som består av såväl en kontrollerande som 
en utvecklande funktion, innebär i någon mån en avvägning mellan 
olika mål. Med en starkare betoning på tillsynens utvecklande funk-
tion främjas t.ex. träffsäkerhet och relevans i viss utsträckning på 
bekostnad av tydlighet. Mer kvalitativa bedömningar och en större 
betoning på muntlig kommunikation, såsom föreslås, kan uppfattas 
som mindre tydligt. Vikten av oberoende sätter vidare gränser för hur 
stödjande tillsynen kan fungera. Målkonflikterna kan i någon mån 
mildras med en mer situations- och verksamhetsanpassad tillsyn där 
olika värden ges olika vikt beroende på om det exempelvis är en mer 
eller mindre välfungerande verksamhet som granskas.  

Tillsynens möjlighet att säkerställa såväl kontroll som utveckling 
bör dock inte överdrivas. Som styrmedel betraktat så innebär tillsyn 
och granskning en form av indirekt styrning som oavsett utformning 
har sina begränsningar. Delegationen efterlyser här en mer nyanse-
rad syn på implementering ur ett tillsynsperspektiv. Nuvarande 
avsaknad av situationsanpassning utgår ifrån tanken om en tydlig 
och hierarkisk styrkedja, dvs. en viss syn på hur styrning och imple-
mentering fungerar. Tillsynsutredningen gick så långt som att hävda 
att tillsyn utgör en ”implementeringsgaranti” till medborgaren 
(SOU 2002:14, s. 26). Programteorin eller förändringsteorin är här 
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att kontroll åtföljt av krav på rättelse vid brister, samt vid behov sank-
tioner, säkerställer att implementeringen av lagstiftningen genomförs. 
Det senare innebär i Tillitsdelegationens mening en orealistisk syn på 
vad man med hjälp av granskning generellt kan åstadkomma.  

Förslag för en lärande tillsyn 

Tillitsdelegationen föreslår baserat på de slutsatser som samman-
fattats ovan att regeringen: 

• förtydligar tillsynens inriktning inom vård, skola och omsorg i en 
skrivelse till riksdagen för att tillsynen ska bli mer situations- och 
verksamhetsanpassad.  

Vi bedömer att ett förtydligande från regeringens sida är tillräckligt 
och ser inte behov av att t.ex. ändra definitionerna av tillsyn i de sek-
torslagstiftningar som styr hälso- och sjukvård, skola och omsorg. 
Däremot lämnar vi även förslag på två lagändringar avseende 
bestämmelser som vi bedömer är oförenliga med den inriktning på 
tillsynen som föreslås. Regeringen ska lämna förslag på att: 

• den tvingande bestämmelsen om vitesföreläggande i 26 kap. 27 §, 
andra stycket skollagen (2010:800) tas bort så att Skolinspek-
tionen får i stället för ska förelägga med vite vid allvarliga brister 

• patientsäkerhetslagens (2010:659) bestämmelse om att tillsynen 
främst ska inriktas på granskning av vårdgivarens systematiska 
patientsäkerhetsarbete (7 kap. 3 §, andra stycket) tas bort. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen 
(2010:800) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) att 26 kap. 
27 § ska ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

26 kap. 
27 §1 

Ett föreläggande enligt detta 
kapitel får förenas med vite. 

Statens skolinspektion ska 
förena ett föreläggande som avses 
i 10 § med vite om föreläggandet 
avser en eller flera brister som 
allvarligt försvårar förutsättning-
arna för eleverna att nå målen för 
utbildningen, om det inte av 
särskilda skäl är obehövligt. 

Om det finns anledning att 
anta att en person som är föremål 
för ett föreläggande har begått en 
gärning som kan föranleda straff 
eller en straffliknande sanktion, 
får han eller hon inte föreläggas 
vid vite att medverka i en utred-
ning som har samband med den 
gärningen. Lag (2014:903). 

Ett föreläggande enligt detta 
kapitel får förenas med vite. 

Om det finns anledning att 
anta att en person som är föremål 
för ett föreläggande har begått en 
gärning som kan föranleda straff 
eller en straffliknande sanktion, 
får han eller hon inte föreläggas 
vid vite att medverka i en utred-
ning som har samband med den 
gärningen. Lag (2014:903). 

1 Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
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1.2 Förslag till lag om ändring  
i patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Härigenom föreskrivs ifråga om patientsäkerhetslagen (2010:659) 
att 7 kap. 3 § ska ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
3 §2 

Tillsyn enligt denna lag inne-
bär granskning av att den verk-
samhet och den personal som 
avses i 1 och 2 §§ uppfyller krav 
och mål enligt lagar och andra 
föreskrifter samt beslut som har 
meddelats med stöd av sådana 
föreskrifter. 

Tillsynen ska främst inriktas 
på granskning av att vårdgivaren 
fullgör sina skyldigheter enligt 
3 kap. 

Föreläggande enligt 20 och 
24 §§ och förbud enligt 26–28 §§ 
får användas endast när verksam-
heten inte uppfyller de krav som 
framgår av lagar och andra före-
skrifter. 

Tillsyn enligt denna lag inne-
bär granskning av att den verk-
samhet och den personal som 
avses i 1 och 2 §§ uppfyller krav 
och mål enligt lagar och andra 
föreskrifter samt beslut som har 
meddelats med stöd av sådana 
föreskrifter. 

Föreläggande enligt 20 och 
24 §§ och förbud enligt 26–28 §§ 
får användas endast när verksam-
heten inte uppfyller de krav som 
framgår av lagar och andra före-
skrifter. 

2 Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
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2 Inledning 

Statlig tillsyn har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden, 
men har framför allt de senaste decennierna kommit att betraktas som 
ett allt viktigare förvaltningspolitiskt styrmedel. Mål- och resultat-
styrningen, som bland annat syftade till att ge en större frihet för såväl 
myndigheter som kommuner och landsting att bestämma hur man 
ska nå de politiska målen, ökade behovet av att kontrollera att önsk-
värda resultat också uppnåddes. Avregleringar, privatiseringar och 
det ökade antalet huvudmän inom offentligt finansierad verksamhet 
har också försvårat politikernas möjligheter att styra verksamheterna, 
vilket lett till krav på viss återreglering samt ökad eller stärkt tillsyn 
(SOU 2016:62). Även den förändrade synen på de professionella och 
deras drivkrafter har bidragit till att en mer professionsbaserad styr-
ning inklusive granskning fått stå tillbaka till förmån för en mer 
byråkratisk eller marknadslogiskt grundad modell (Friedson, 2001; 
Hämberg, 2017). 

Andra förvaltningspolitiska trender har påverkat tillsynens karak-
tär och organisering i Sverige. En sådan trend är renodling av myndig-
heters olika funktioner, där kontroll, granskning och tillsyn separerats 
från t.ex. främjande och bidragsutbetalande funktioner. Det har lett 
till att nya tillsynsmyndigheter har bildats, såsom Statens skol-
inspektion (hädanefter Skolinspektionen) och Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Vikten av oberoende har ofta framförts som 
skäl. Förvaltningskommittén förordade t.ex. att man av den anled-
ningen bör skilja uppgiften att utföra en verksamhet från den att 
utvärdera resultaten av densamma (SOU 2008:118; Statskonto-
ret 2012). Tillsynen över vård, skola och omsorg har också förstärkts 
både genom mer resurser och fler möjligheter att vidta sanktioner. 

I forskningen och i olika utredningar har utvecklingen mot mer 
granskning generellt, där tillsynen utgör en del, problematiserats under 
lång tid. Det har handlat om att granskning ger olika snedvridande 
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effekter och att det signalerar misstro mot medarbetare och verk-
samheter som är föremål för granskning (se t.ex. Power 1999). Kri-
tiken har också handlat om omfattningen av granskandet, uttryckt 
av Innovationsrådet som att ”Backspeglarna blir så stora att de skym-
mer sikten framåt” (SOU 2013:40, s. 15). När det gäller tillsyn speci-
fikt, lyfter regeringen i Tillitsdelegationens direktiv att tillsynen – 
eller det regelverk som tillsynen utgår ifrån – i vissa fall kan utgöra 
ett hinder för verksamhetsutveckling, att tillsynen kan belasta verk-
samheterna onödigt mycket och att olika tillsynsmyndigheter kan 
ställa motstridiga krav på en och samma verksamhet (Dir. 2016:51).  

Utgångspunkten i detta betänkande är att statlig tillsyn utgör en 
nödvändig del av statens mer kontrollerande styrning, som också kan 
bidra till en positiv utveckling och ett lärande i verksamheterna. Till-
synen är dock inte oproblematisk, varken som aktivitet eller styr-
medel betraktat. Som konstaterades i Tillitsdelegationens delbetän-
kande så har alla styrmedel sina för- och nackdelar. De med starka 
inslag av kontroll för ofta med sig olika bieffekter, eller kostnader, i 
form av t.ex. tid och motivation (SOU 2017:56). Dessa styrmedel är 
därför särskilt viktiga att använda varsamt, inte minst givet den svenska 
förvaltningstraditionen som kan sägas vila på samförstånd, hederlig-
het och kompromissvilja (SOU 2002:14). För att minimera bieffekter 
och maximera nyttan behöver tillsyn och granskning, precis som 
andra mer kontrollerande styrmedel, utformas med särskilt stor hän-
syn till hur dessa styrsignaler tas emot och påverkar verksamheterna. 
Det är i ljuset av denna debatt och utveckling som önskemål om en 
förändrad tillsyn bör ses.  

2.1 Uppdrag och genomförande 

Tillitsdelegationen har haft i uppdrag av regeringen att se över styr-
ningen i den offentliga sektorn. En utgångspunkt är att det finns ett 
behov av utvecklade former för styrning och uppföljning som balan-
serar behovet av kontroll med förtroende för professionernas verk-
samhetsnära kunskap och erfarenhet (Dir. 2016:51). Ett deluppdrag 
har varit att utreda den statliga tillsynen, vilket redovisas i detta del-
betänkande. Ett annat deluppdrag har varit att kartlägga och analysera 
olika ersättningsmodellers styrande effekter, vilket avrapporterades 
den 16 juni 2017 (SOU 2017:56).  
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Regeringen vill med Tillitsdelegationen bl.a. utveckla den statliga 
tillsynen så att denna bidrar mer till utveckling (Dir. 2016:51). Dele-
gationen ska analysera och redovisa hur den statliga tillsynen påver-
kar kommunal verksamhetsutveckling, samt utreda och om möjligt 
föreslå hur tillsynen kan bidra till verksamhetsutveckling. I direkti-
ven problematiserar regeringen även avsaknaden av samverkan mellan 
tillsynsmyndigheter, varför även denna aspekt berörs i betänkandet. 
Det bör nämnas att ambitionen inte är att utveckla tillsynen till en 
främst utvecklingsstödjande funktion. Ambitionen är i stället att med 
utgångspunkt i hur tillsynen påverkar tillsynade verksamheter för-
stärka inslag som främjar lärande och utveckling utan att den kontrol-
lerande funktionen försämras.  

En viktig del av delegationens uppdrag i stort har varit att ut-
veckla styrningen med hjälp av försöksverksamheter som följts av for-
skare. Detta betänkande bygger därför på empiri från de försöksverk-
samheter som rör tillsyn och granskning. Forskarnas egna analyser 
av försöksverksamheterna har publicerats i sin helhet i Tillitsdelega-
tionens forskningsantologi (SOU 2018:38). Övrig empiri består av 
en konsultstudie1 beställd av Tillitsdelegationen, där viktiga förutsätt-
ningar för verksamhetsutveckling samt tillsynens koppling till verk-
samhetsutveckling undersökts. Därutöver har tidigare forskning om 
tillsyn och granskning samt andra utredningar och rapporter använts, 
liksom erfarenheter från Tillitsdelegationens omfattande utåtriktade 
arbete. Detta har bl.a. bestått av studiebesök i kommuner och lands-
ting, intervjuer, möten och seminarieserien Forum Tillit. Ett större 
seminarium på temat en lärande tillsyn har arrangerats där ett 80-tal 
representanter för kommuner och landsting, tillsynsmyndigheter, 
forskare m.fl. deltog. 

2.2 Avgränsningar och begrepp 

Tillitsdelegationens uppdrag i stort är avgränsat till vård, skola och 
omsorg. I detta delbetänkande behandlas inledningsvis tillsyn mer 
generellt (avsnitt 3.1 och 4.1), i övrigt fokuseras på den tillsyn som 
bedrivs av IVO och Skolinspektionen. Dessa myndigheter har det 
främsta ansvaret för granskningen av vård, skola och omsorg, 
inklusive ”det goda mötet” mellan medarbetare och patient, elev och 

1 Studien har genomförts av Governo (2018). 



Inledning SOU 2018:48 

22 

brukare som delegationen valt som utgångspunkt för arbetet. 
Arbetsmiljöverket inkluderas när mer samverkan mellan tillsyns-
myndigheter diskuteras. Resonemangen är dock relativt generella 
och bedöms i tillämpliga delar även vara relevanta för tillsyn och 
granskning inom andra områden än vård, skola och omsorg. Vidare 
behandlas vården och omsorgen tillsammans eftersom tillsynen av 
dessa sektorer bedrivs integrerat. 

Betänkandet rör främst myndigheternas verksamhetstillsyn och i 
Skolinspektionens fall även kvalitetsgranskning2, till skillnad från 
anmälningsärenden och individtillsyn. En beskrivning av myndig-
heternas tillsyn inklusive dessa begrepp finns i avsnitt 3.2 och 3.3.  
I enlighet med uppdraget ligger fokus på hur tillsynen kan utvecklas 
för att bidra mer till utveckling och lärande i granskade verksam-
heter. Tillsynens förmåga att bidra till kontroll kan även denna ut-
vecklas och effektiviseras, men utgör inte främsta fokus i betänkandet.  

Kommunal verksamhet, som används som begrepp i direktivet, 
tolkas här som offentligt finansierad verksamhet som utförs av kom-
muner, landsting, privata utförare och inom skolan även enskilda 
huvudmän. Brukare används i texten ibland i betydelsen ”den som 
brukar tjänsterna” och avser då både patienter i hälso- och sjukvår-
den, elever i skolan och brukare inom socialtjänsten.  

2.3 Betänkandets disposition 

Efter denna inledande del, som bl.a. behandlar tillsynens syfte och 
en internationell utblick, följer i kapitel 3 en beskrivning av hur till-
synen över vård, skola och omsorg utvecklats de senaste decennierna 
och hur de nuvarande tillsynsmyndigheterna IVO och Skolinspek-
tionen arbetar i dag.  

Kapitel 4 behandlar hur granskning och tillsyn enligt forskning 
och annan empiri påverkar de verksamheter som granskas, samt hur 
tillsynen upplevs. Därefter följer ett avsnitt om förutsättningar för 
verksamhetsutveckling mer generellt.  

                                                                                                                                                          
2 Begreppet tillsyn används i texten åsyftandes tillsynsmyndigheternas granskning, dvs. inklu-
derar Skolinspektionens kvalitetsgranskning. Att vi i texten inte löpande särskiljer mellan Skol-
inspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning innebär inte att vi i och med det vidgar begreppet 
tillsyn. Vi menar dock att det för uppdraget är mest rättvisande att beakta myndighetens bägge 
granskningsformer och att det i detta sammanhang är av sekundär betydelse om de behandlas 
åtskilda eller ej. T.ex. det faktum att de verksamheter som granskas tycks ha svårt att uppfatta 
skillnaden talar för det (se Governo 2018). 
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Kapitel 5 innehåller sammanfattningar av de försöksverksamheter 
som följts av forskare på uppdrag av Tillitsdelegationen och som berör 
tillsyn och granskning.  

Kapitel 6 består av en slutsatsdiskussion om hur tillsynen behöver 
förändras för att bidra mer till utveckling. Kapitlet behandlar även 
potentiella målkonflikter mellan olika värden samt begränsningar med 
tillsyn som styrmedel. Därefter diskuteras behovet av en mer nyan-
serad syn på implementering och styrning ur ett tillsynsperspektiv.  

I kapitel 7 presenteras delegationens förslag för att tillsynen ska 
bidra mer till utveckling.  

I kapitel 8 redogörs för konsekvenserna av förslagen och i kapitel 9 
återfinns författningskommentarer. 

2.4 Utmärkande för statlig tillsyn 

Vad som avses med tillsyn kan variera beroende på sektor och de 
lagar som styr respektive område. Det finns dock några generella 
karaktäristika som utmärker den statliga tillsynen. För det första ut-
går tillsynen ifrån lagar, förordningar och föreskrifter. Vidare är de 
som bedriver tillsyn uteslutande organ som enligt lag har det som sin 
uppgift. Viktigt är vidare att dessa har en självständig ställning i för-
hållande till de verksamheter som tillsynen riktas mot. Vid bristande 
regelefterlevnad kan vissa av dessa organ, som främst utgörs av till-
synsmyndigheter, ställa krav på åtgärder som är bindande för dem 
som tillsynas. Slutligen har tillsyn en mer fortlöpande karaktär än 
många andra granskningsformer, som till exempel utvärdering (Stats-
kontoret, 2012).  

2.5 Tillsynens syfte 

Tillsyn utgör ett av flera instrument som statsförvaltningen har till 
sitt förfogande för att försäkra sig om att den beslutade politiken 
och de övergripande målen för en verksamhet genomförs och upp-
nås i praktiken (SOU 2016:65). I den internationella litteraturen be-
skrivs framför allt tre syften. Tillsyn ska bidra till att skapa tillit till 
det demokratiska systemet, genom att fungera ansvarsutkrävande. 
Ett andra syfte är att upprätthålla minimistandarder och ett tredje är 
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att höja kvaliteten eller bidra till utveckling i de tillsynade verksam-
heterna (Hämberg, 2017; Furnival, 2017). I det längre perspektivet ska 
tillsynen bidra till en bättre verksamhet över hela landet (Bengtsson & 
Ek, 2013).  

Mer övergripande kan tillsyn, precis som annan form av efter-
granskning, sägas ha både ett kontrollerande och ett utvecklande syfte 
(Vedung, 2016). Kopplat till de metoder som finns att tillgå används 
ofta de närliggande begreppen kontrollerande respektive främjande. 
Det kontrollerande syftet handlar om att öka regelefterlevnaden, ge-
nom att granska hur de som tillsynas sköter sina åtaganden i för-
hållande till krav i lagar och andra föreskrifter, samt vid behov vidta 
sanktioner. Det främjande syftet handlar om att, med hjälp av råd och 
vägledning eller genom att peka på förbättringsåtgärder, bidra till att 
lagstiftarens mål uppnås (prop. 2008/09:160). Ibland nämns även 
andra syften såsom att öka likvärdigheten över landet (SOU 2007:10) 
eller att upprätthålla en fungerande marknad (SOU 2002:14). 

Vilket syfte som betonats har varierat över tid, men det har de 
senaste decennierna kommit att förskjutas i en mer kontrollerande 
riktning (Hämberg, 2017). Vad som betonas varierar även utifrån 
verksamhet och lagstiftning i den specifika sektorn, t.ex. om den 
bygger på tydliga krav eller på regler av mer målkaraktär. I praktiken 
finns ingen tydlig uppdelning, utan tillsynen eller granskningen består 
av en kombination där olika metoder kan ges olika vikt. Vilka meto-
der lagstiftningen möjliggör, vilken förändringsteori som regeringen 
och tillsynsmyndigheten tror på och hur man ser på tillsynens syfte 
påverkar valet av tillsynsstil. 

2.6 Internationell utblick 

De frågor som regeringen reser i Tillitsdelegationens direktiv kring 
behovet av en tillsyn som bidrar mer till utveckling diskuteras även i 
Europa. I de europeiska nätverk som finns kring tillsyn av vård och 
omsorg3 respektive tillsyn av utbildning4 diskuteras gemensamma 
frågor om hur tillsynen kan utvecklas. När det gäller tillsyn av vården 
och omsorgen har framför allt tre frågor varit aktuella de senaste 
åren: utvecklad riskanalys, förstärkt patient- och brukarfokus samt 

3 European Partnership of Supervisory Organisations in Health Services and Social Care (EPSO). 
4 Standing International Conference of Inspectorates (SICI). 
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en förändrad inriktning från följsamhet till förbättring. En drivande 
faktor i förändringen från följsamhet till förbättring har varit den 
hårda kritik som riktats mot tillsynen från hälso- och sjukvårdens 
sida och i synnerhet från de som arbetar med förbättringskunskap.5 
I t.ex. England och Skottland har tillsynen skiftat från att utgå från 
regelverket till att utgå från kvalitetsdimensioner. Tidigare patienter 
och brukare används som experter vid inspektioner och nuvarande 
patienter och brukare intervjuas under inspektionerna. 

Skiftet i tillsynens inriktning från följsamhet till förbättring 
märks även inom utbildningssektorn. I debatten om hur skolinspek-
tion bör utformas har dr Bill Maxwell, tidigare chef för Skottlands 
skolinspektion, varit tongivande de senaste åren. Maxwell beskriver 
två nuvarande idealtyper av förändringsteorier som påverkar förut-
sättningarna för tillsynen på olika sätt. Den första teorin beskriver 
marknaden och konkurrens som den huvudsakliga drivkraften för verk-
samhetsutveckling. I detta system blir tillsynen mer standardiserad så 
att tillsynsobjekten inte ska kunna ges felaktiga omdömen och där-
med konkurrensnackdelar, samt mer kontrollerande i syfte att upp-
täcka otillbörliga konkurrensmetoder.  

Den andra förändringsteorin, som utvecklats ur kritik mot de bi-
effekter som den första anses ha fått, bygger mer på kapacitetsbyg-
gande (collective capacity building). I denna modell ingår det i tillsy-
nens roll att sprida kunskap och bidra till kapacitetsbyggande och 
verksamhetsutveckling. Då förändringsteorierna beskriver två ideal-
typer så handlar det i praktiken om vilken tonvikt olika verktyg ges. 
Tillsynens förändringsteori behöver inte följa regeringens, dvs. till-
synen kan inriktas mot kapacitetsbyggande även där sektorn präglas 
av konkurrens, men utmaningen blir då större (Maxwell, 2017).  

Flera länder, t.ex. Skottland och Belgien, har gått från att vara 
tydligt kontrollerande till att agera mer stödjande. I Nederländerna 
har nyligen en ny tillsynsregim antagits, där utgångspunkten för till-
synen är vad som görs bra och vad som kan göras bättre. Att bidra 
till verksamhetsutveckling är en av de bärande principerna, liksom 
en ökad dialog med de tillsynade. Tysklands delstater införde skol-
inspektion mellan 2004 och 2008 i syfte att bidra till skolornas egna 
utvecklingsarbeten.  
                                                                                                                                                          
5 Ett exempel på en tongivande kritiker är professor Don Berwick, tidigare rådgivare till presi-
dent Obama och chef för den amerikanska organisationen Institute for Health Care Improve-
ment, IHI. Medlemmarna i EPSO arbetar nu tillsammans med honom för att utveckla tillsynen 
i en riktning som ska bidra mer till utveckling. 
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2.7 Skillnader mellan vård  
och omsorg respektive skola 

Vård, skola och omsorg utgör tre sektorer som har det gemensamt 
att de består av insatser till människor. Samtidigt finns viktiga skill-
nader mellan sektorerna, varav vissa påverkar förutsättningarna för 
tillsynen. Regleringen, som tillsynen utgår ifrån, är också i huvudsak 
sektorsindelad.  

En skillnad som förtjänar att lyftas och som kräver hänsyn är att 
organiseringen i form av en konkurrensutsatt marknad är tydligare 
inom skolsektorn än inom vården och omsorgen i sin helhet. Som 
framgick tidigare nämns ibland andra syften med tillsynen än att 
bidra till kontroll och utveckling, såsom att öka likvärdigheten över 
landet (SOU 2007:10) eller att upprätthålla en fungerande marknad 
(SOU 2002:14). Dessa nämns främst på skolans område.  

Privat regi som driftsform förekommer visserligen inom samtliga 
sektorer, men en skillnad är att staten inom skolan delegerat ansvaret 
till såväl kommunala som enskilda huvudmän, medan ansvaret för 
vården och omsorgen ligger på kommuner och landsting som i sin 
tur kan anlita privata utförare. Förekomsten av enskilda huvudmän 
medför att staten behöver ta ett större ansvar för kontroll, såsom 
Skolinspektionen också gör genom att granska enskilda huvudmän 
på en mer regelbunden basis. I vården och omsorgen är det i stället 
kommuner och landsting som har ansvaret för de externa utförare 
som man anlitar.
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3 Tillsynens utveckling 

Detta kapitel beskriver utvecklingen av tillsynen i Sverige på senare 
år och varför tillsynen ser ut som den gör i dag. Kapitlet beskriver 
avslutningsvis uppdragen för IVO och Skolinspektionen. Dessa 
myndigheter har det främsta ansvaret för tillsynen över vård, skola 
och omsorg. 

Sammanfattningsvis kan tillsynen de senaste decennierna sägas ha 
följt de förvaltningspolitiska trenderna generellt. Dessa har känne-
tecknats av bl.a. renodling, mål- och resultatstyrning och en stark 
tilltro till granskning och kontroll som styrning. Både tillsynen av 
omsorgen och skolan har stärkts genom att få utökade sanktions-
möjligheter. IVO:s och Skolinspektionens uppdrag har kommit att 
utformas på delvis olika sätt vilket i praktiken gett Skolinspektion-
ens granskning en något snävare och mer juridisk prägel.  

3.1 Mot en starkare och tydligare tillsyn 

Ett antal utredningar och rapporter uppmärksammade under 1980- 
och 90-talen att tillsynen var svag på många områden och att det rådde 
oklarheter kring vad tillsyn innebär. Dåvarande Riksrevisionsverket 
(RRV) påpekade t.ex. 1996 att begreppet tillsyn användes för att be-
skriva delvis olikartade verksamheter såsom normering, utvärdering, 
rådgivning och inspektion. Vidare uppmärksammades att tillsyn före-
kommer i olika former, som t.ex. primär tillsyn, verksamhetstillsyn, 
individtillsyn, löpande tillsyn, systemtillsyn, tematisk tillsyn och före-
byggande tillsyn. RRV menade att dessa oklarheter skapade osäker-
het kring hur tillsyn bör bedrivas (RRV, 1996).  

Riksdagens revisorer hade året innan framfört liknande synpunk-
ter och pekade på att relationen mellan tillsyn och likartade begrepp 
såsom utvärdering ofta inte klargörs. Revisorerna noterade även att det 
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ofta förefaller vara svårt att bedriva tillsyn, t.ex. på grund av otydliga 
regelverk i form av ramlagar, att sanktioner inte alltid tillämpas och 
att tillsynen tenderar att bli en dialog i stället för verklig kontroll 
(1994/95:RR9). Det förekom t.ex. kritik som handlade om att kon-
troller gjordes för sällan och att de metoder som användes sällan ledde 
till att brister identifierades i verksamheterna (RRV 2001:24; 
2002:6).  

Förvaltningspolitiska kommissionen och Statskontoret m.fl. häv-
dade under senare delen av 1990-talet att tillsynsbegreppets mångty-
dighet skapat en osäkerhet kring syftet med tillsynen. Förvaltnings-
politiska kommissionen och den dåvarande regeringen föreslog att 
den statliga tillsynen borde ses över i syfte att göra den mer ända-
målsenlig och för att ge den en tydligare innebörd (prop. 1997/98:136).  

Rapporternas och utredningarnas observationer utgjorde till stora 
delar problembilden i regeringens direktiv till den Tillsynsutredning 
som tillsattes år 2000. I direktiven tryckte regeringen på behovet av 
att utreda hur tillsynen kan göras till ett tydligare och effektivare 
förvaltningspolitiskt instrument (Dir. 2000:62).  

Tillsynsutredningen betonade tillsynens kontrollerande funktion 

Tillsynsutredningen utredde både tillsynsbegreppets innebörd och 
andra frågor såsom tillsynens finansiering, samordning, EU-medlem-
skapets påverkan samt behovet av en allmän tillsynslag m.m. Defini-
tionsfrågorna gavs dock relativt stor tyngd. Utredningen tog tidigt 
ställning för ett synsätt som framhåller tillsynens kontrollerande 
funktion och ett starkt rättighetsperspektiv.  

Tillsynens kärna är granskning snarare än utveckling och tonvikten lig-
ger på processer och regler snarare än på mål och resultat. Utredningen 
menar att statsmakterna genom tillsynen utfärdar en implementerings-
garanti till medborgaren inom det aktuella området. 

(SOU 2002:14, s. 26) 

Ett viktigt syfte för tillsynen blev utifrån detta perspektiv att ge en-
skilda individer möjlighet att anmäla missförhållanden, få sin sak prö-
vad och få rättelse. Tillsynen skulle därigenom tillgodose ”de rättmät-
iga krav som en medborgare ställer enligt de utfästelser som ’lovats’ 
honom eller henne i lag” (SOU 2002:14, s. 143). Detta synsätt anslöt 
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till den utveckling som skedde mot ett starkare rättighets- och indi-
vidperspektiv i t.ex. lagstiftning och i inrättandet av olika funktioner 
som exempelvis patientnämnder. Utöver att vara en garant gentemot 
den enskilde medborgaren skulle tillsyn även garantera sunda och 
likvärdiga villkor mellan tillsynsobjekt, dvs. upprätthålla en fungeran-
de marknad. 

När det gäller tillsynsbegreppets innebörd konstaterade utred-
ningen att dåvarande formuleringar om tillsyn i författningstexter 
ofta innehöll skrivningar som inkluderade rådgivning och allmän 
överblick, men att det sällan var tydligt om dessa uppgifter ansågs 
ingå i tillsynen eller om de utgjorde kompletterande uppgifter. Utred-
ningen noterade vidare att tillsynens viktigaste funktion enligt många 
är den främjande och förebyggande, till skillnad från den ”polisiära” 
eller felsökande som betonas i citatet ovan. Man menade dock att 
tillsyn även utifrån dess kontrollerande element kan verka förebyg-
gande och att man kan välja arbetsformer som gör att tillsynen upp-
fattas som främjande snarare än repressiv. Rådgivning och stöd kun-
de enligt utredningen vara effektivt för att uppnå regelefterlevnad, 
men borde inte ingå i tillsynsbegreppet utan vid sidan om tillsynen. 
Anledningen var att man ansåg det förvillande om ordet tillsyn skulle 
användas alltför extensivt. Utredningen föreslog därför i sitt slut-
betänkande att tillsyn bör avgränsas till granskning med stöd av lag 
samt ingripande. Tillsynen skulle därmed avse: 

oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till 
att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer 
av lag, EG-förordning eller annan föreskrift […] samt beslut om åtgär-
der som syftar till att vid behov åstadkomma rättelse av den objekts-
ansvarige. 

(SOU 2004:100, s. 59–60) 

Tillsynen skulle enligt utredningen leda till ett ställningstagande om 
tillsynsobjektet uppfyller fastställda krav eller ej. Det förutsätter dels 
tydliga normer om vad som är ”rätt” respektive ”fel”, dels mätmetoder 
eller bedömningsgrunder som operationaliserar kraven så att det är 
möjligt att avgöra om de är uppfyllda eller inte. Som utredningen 
påpekar är denna förutsättning inte alltid uppfylld. Ett möjligt sätt att 
hantera det kunde enligt utredningen vara att komplettera ramlagar 
såsom socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) med ytterligare normering 
som då blir avgörande för vad som är ”rätt vård” (SOU 2002:14, 
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s. 148). Regleringens utformning kan också ses som en begränsning 
av när det är möjligt att bedriva tillsyn.  

Ju mer statsmakterna (eller EU) vill överlåta till aktörerna inom ett 
politikområde att själva utforma förhållandena inom området, desto 
mindre blir möjligheterna för tillsynsorganen att ställa precisa krav på 
tillsynsobjekten och därmed använda de sedvanliga instrumenten inom 
tillsyn (förelägganden, sanktioner m.m.) […] En minskad tillsynsbarhet 
kan aktualisera behovet av alternativa eller kompletterande styr- och 
kontrollformer.  

(SOU 2004:100, s. 63–64) 

Många remissinstanser välkomnade ett förtydligande av tillsynsbe-
greppet, medan andra varnade för att det kunde bli för snävt. Social-
styrelsen var t.ex. kritisk till att den stödjande roll som myndigheten 
såg som en viktig del av sin tillsyn och som betonades i dåvarande 
reglering i lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-
vårdens område (LYHS), inte skulle omfattas av definitionen. Social-
styrelsen påpekade också att förslaget skulle medföra större krav på 
myndigheten att utfärda detaljerade föreskrifter (Socialstyrelsen 
dnr 30-10152/2004). Riksrevisionsverket menade att utredningen 
genom att dra ut den minsta gemensamma nämnaren för tillsyn hade 
hamnat på en alltför hög abstraktionsnivå: 

Det finns ingen empirisk grund att hävda att frånvaron av enhetlig ter-
minologi skulle medföra problem för enskilda verksamheter eller leda 
till ineffektivitet. Utredningen tvingas i praktiken utvidga sin definition 
med förbehåll och preciseringar. Definitionsfrågorna ges en alldeles för 
stor innebörd. Analysen av tillsynens kontrollerande funktion är brist-
fällig. Tillsynens normerande roll vid mål- och resultatstyrning disku-
teras inte. 

(SOU 2004:100, s. 42) 

Utredningen föreslog även i sitt slutbetänkande 2004 (och i enlighet 
med regeringens tilläggsdirektiv) en för all tillsyn gemensam tillsynslag. 
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Regeringen preciserar tillsynens innebörd i en skrivelse till riksdagen 

Regeringen avstod från att föreslå en ny tillsynslag och framhöll 
i stället i en skrivelse till riksdagen 2009 att den sektorsvisa regleringen 
av tillsyn skulle bli tydligare och mer enhetlig. När det gäller defini-
tionen av tillsyn gick regeringen i princip på Tillsynsutredningens 
linje.  

Begreppet tillsyn bör främst användas för verksamhet som avser själv-
ständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav 
som följer av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan 
leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse av 
den objektsansvarige. 

(Skr. 2009/10:79, s. 14) 

Som skäl för ett enhetligt och relativt snävt tillsynsbegrepp angavs bl.a. 
att det annars kan vara svårt att veta vad en tillsynsuppgift innebär och 
att det ibland finns en osäkerhet kring syftet med tillsynen och hur 
den ska bedrivas. Betoningen på att tillsynen dels, som utgångspunkt, 
bör utgå från bindande föreskrifter, dels bör kunna leda till sanktioner 
skulle öka tillsynens enhetlighet, tydlighet och rättssäkerhet.  

Samtidigt klargjorde regeringen att det inom vissa områden finns 
skäl att göra avsteg från de bedömningar som görs i skrivelsen, även 
om det innebär en minskad tydlighet eller att enhetligheten mellan 
tillsynsregleringar kan behöva stå tillbaka. Det kan enligt regeringen 
vara motiverat om det leder till en mer ändamålsenlig tillsyn inom 
det specifika området.  

 I praktiken vidgades även begreppet tillsyn genom att det i vissa 
fall, t.ex. där det finns ramlagstiftning eller regler av målkaraktär, 
inte måste utgå ifrån bindande föreskrifter. Regeringen gör här en 
tydlig åtskillnad på tillsyn utifrån ett kontrollerande syfte och tillsyn 
av mer främjande karaktär. 

Allmänna råd och nationella bedömningar, t.ex. av den typ som finns 
inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, kan för en del sektors-
lagar också utgöra grund för tillsyn, t.ex. i de fall då tillsynen utgår från 
ramlagstiftning eller regler som har mer av målkaraktär. I dessa fall ut-
förs tillsynen för att lyfta fram förbättringsområden i förebyggande 
syfte eller för att höja kvaliteten i verksamheter. Det är dock viktigt att 
det vid denna tillsyn tydligt framgår att det endast är fråga om rekom-
mendationer från tillsynsorganets sida. 

(Skr. 2009/10:79, s. 17) 
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Vidare tydliggjordes att det även fortsättningsvis och i anslutning till 
tillsyn ska vara möjligt att utföra uppföljning och utvärdering eller 
liknande utifrån icke bindande krav. Tillsynsmyndigheter kan också 
precis som tidigare ha i uppgift att arbeta främjande och förebyg-
gande, t.ex. genom att ge råd och vägledning. Inom vissa tillsynsom-
råden kan det vara lämpligt att inkludera rekommendationer och väg-
ledning som en del av tillsynen. Gränsen för vad som är lämpligt går 
vid rådgivning i specifika fall. Här menade regeringen att det i all-
mänhet inte är lämpligt ”att tillsynsmyndigheten uppträder som 
konsult och ger råd om hur tillsynsobjekten ska agera i specifika 
ärenden” (skr. 2009/10:79, s. 18). En anledning är att det kan uppstå 
svårigheter om myndigheten lämnat mycket precisa råd i ärenden 
som sedan blir föremål för tillsyn (SOU 2007:10).  

3.2 Tillsynens utveckling – vården och omsorgen 

Tillsynen av vården och omsorgen har berörts i ett antal utredningar 
och propositioner sedan Tillsynsutredningen avslutade sitt arbete. 
Ansvarskommittén som slutrapporterade sitt uppdrag 2007 
(SOU 2007:10) anslöt sig t.ex. till Tillsynsutredningens förslag till 
definition, dock utan att gå djupare i denna del.  

Utredningen Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) 
ifrågasatte Tillsynsutredningens snäva tolkning och menade att om-
råden som i hög grad regleras genom ramlagstiftning och allmänt 
hållna målformuleringar inte kan granskas utifrån principen ”rätt 
och fel”, och att det här måste finnas utrymme för tillsynsmyndig-
heten att utforma krav på andra grunder än föreskrifter. Man menade 
att den syn på tillsyn som Tillsynsutredningen gav uttryck för stod i 
motsatsställning till en utveckling mot en mera kunskaps- och resul-
tatinriktad statlig styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst, 
vilket Psykiatrisamordningen förespråkade. Utifrån en sådan inrikt-
ning på den statliga styrningen ansåg Psykiatrisamordningen att en 
viktig uppgift för tillsynsmyndigheter är att stödja den som ansvarar 
för verksamheten att bedriva ett preventivt arbete för ökad patient-
säkerhet, rättssäkerhet och kvalitet. Detta förutsätter att tillsyns-
myndigheter på samma gång kan vara stödjande och granskande.1  

                                                                                                                                                          
1 SOU 2006:100, se även prop. 2008/09:160 s. 72 där regeringen använder utredningens reso-
nemang. 
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Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten (SOU 2007:82) 
tillsattes utifrån att olika utredningar och granskningar bl.a. pekat på 
problem med en svag tillsyn som brast i enhetlighet över landet och 
där samarbetet mellan länsstyrelserna var alltför begränsat. Utred-
ningen föreslog att länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksam-
het enligt SoL och lag (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS) i ett första steg skulle föras över till Socialsty-
relsen och sammanföras med tillsynen över hälso- och sjukvård. I ett 
andra steg skulle tillsynsverksamheten brytas ut från Socialstyrelsen 
till en renodlad tillsynsmyndighet.  

Utredningen föreslog även att en definition av tillsyn skulle in-
föras i SoL, LSS och LYHS (som nu ersatts av patientsäkerhetslagen 
(2010:659)). Tillsyn skulle enligt denna vara granskning av att social-
tjänst och hälso- och sjukvård uppfyller krav och mål som framgår 
av lagar, förordningar och föreskrifter. Tidigare syftade Socialstyrel-
sens tillsyn främst till att förebygga skador och eliminera risker i 
hälso- och sjukvården samt stödja och granska verksamheten 
(prop. 2008/09:160). Utredningen menade att det, i enlighet med 
Tillsynsutredningens förslag, fanns en samstämmighet i att generellt 
reservera begreppet tillsyn för oberoende granskning för att kon-
trollera om tillsynsobjekt uppfyller krav i lagar och andra föreskrif-
ter. Utredningen menade dock att tillsynen inom områden såsom 
socialtjänst och hälso- och sjukvård inte bara behöver omfatta krav, 
utan även mål. Som skäl angavs att dessa områden har reglerats med 
hjälp av ramlagar bl.a. för att kunna möta en snabb samhällsutveck-
ling. Utredningen varnade för att en tillsyn som enbart omfattar 
lagar, förordningar och föreskrifter minskar möjligheterna att kom-
ma till rätta med problem som är svåra att tydligt reglera.  

Det finns också en risk för att tillsynen koncentreras till områden där 
det är enkelt att vara tydlig och att man undviker sådana fält där utrym-
met för tolkning och diskussion är större. I praktiskt tillsynsarbete är 
ofta rekommendationer, rådgivning och information det enda som kan 
användas när regelverken är allmänt hållna och av mer målkaraktär. 

(SOU 2007:82, s. 438) 

Utredningen föreslog därför att det i tillsynsmyndighetens uppdrag, 
förutom att bedriva tillsyn i enlighet med definitionen, bör ingå att 
lämna råd och rekommendationer i samband med tillsynen, att sprida 
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erfarenheter och stödja verksamheterna, förebygga skador och elimi-
nera risker i hälso- och sjukvården samt förbättra förutsättningarna 
för en god kvalitet i socialtjänsten. Utredningen föreslog även utökade 
befogenheter och sanktionsmöjligheter vid tillsyn över socialtjänsten. 

Regeringen gick i många delar på utredningens förslag, både vad 
gäller organisatorisk reform och uppdrag till tillsynsmyndigheten. 
Regeringen tydliggjorde att det föreslagna tillsynsbegreppet innebar 
att tillsynen precis som tidigare kan ha såväl ett kontrollerande, före-
byggande och främjande syfte, men att det blir tydligare vad som är 
tvingande och bindande respektive vad som lyfts fram i lärande och 
förebyggande syfte. Efter förslag i JO:s remissvar förtydligades t.ex. 
att tillsynen fortsatt skulle granska samverkan på socialtjänstens om-
råde. Regeringen påpekade att kommunen enligt SoL t.ex. ska planera 
sina insatser för äldre och för människor med funktionsnedsättning 
i samverkan med landstinget samt andra samhällsorgan och organi-
sationer. 

I tillsynsmyndighetens uppgifter ingår därför att både granska hur kom-
muner samverkar med andra och att främja sådan samverkan i syfte att 
uppnå individuellt väl anpassade insatser och behandlingsprogram av 
god kvalitet. Tillsynsmyndigheten ska även granska hur kommunerna 
planerar både nu och för framtiden för att människor ska få de insatser 
de har rätt till […]. Att granska system kan även avse att titta närmare 
på hur kommunen arbetar för att täcka utbildningsbehov, hur kommu-
ner och enskilda vårdgivare ser till att chefer har möjlighet att utöva sitt 
ledarskap, att granska vilka krav kommunen ställer vid upphandlingar 
och när avtal sluts med andra om att utföra uppgifter enligt SoL […]. 

(Prop. 2008/09:160, s. 74) 

I propositionen inför IVO:s bildande tryckte regeringen på att till-
synen både ska kontrollera att lagstiftningen efterlevs på det sätt som 
varit lagstiftarens avsikt och att en kvalitativt sett god vård, omsorg 
och insats för den enskilde ges på lika villkor över landet. Vidare för-
ordades en professionell förvaltningsmodell med handlingsutrymme:  

Tillsynen av socialtjänst, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård går inte 
att byråkratisera alltför mycket. Verksamheterna handlar om vård och 
omsorg om människor, vilkas behov kräver att insatserna individ- och 
situationsanpassas. Det är inte möjligt att i alla led skapa formaliserade 
rutiner för hur vård, stöd och behandlingsinsatser ska vara utformade. 
Därför måste tillsynen bygga på en professionell förvaltningsmodell 
med handläggare och personal som har expertkunskap inom det område 
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som de är verksamma. Medborgarna ska uppfatta besluten som legitima 
eftersom de vilar på kunskap och hög kompetens. 

(Prop. 2012/13:20, s. 81) 

IVO:s uppdrag och tillsyn över vården och omsorgen 

Den 1 juni 2013 inrättades IVO, som övertog tillsyns- och till-
ståndsverksamheter från Socialstyrelsen. IVO bedriver tillsyn över 
hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och 
verksamhet enligt LSS. Uppdraget omfattar även handläggning av 
anmälningsärenden, till exempel enligt lex Sarah och lex Maria och 
enskilda personers klagomål på hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
Myndigheten ansvarar också för tillståndsprövning. IVO är en myn-
dighet med regional organisation och kontor på sex orter i landet. 

Enligt regeringens instruktion för IVO (förordning 2013:176) är 
syftet med tillsynen att granska att befolkningen får vård och om-
sorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar 
och andra föreskrifter. Vidare anges (från den 15 mars 2018) bl.a. att 
tillsynen ska genomsyras av ett patient- och brukarperspektiv.  

IVO:s tillsyn regleras i patientsäkerhetslagen (PSL), SoL och 
LSS. Där definieras tillsyn som granskning av att verksamheten upp-
fyller krav och mål enligt lagar, andra föreskrifter och tillhörande beslut. 
Tillsynen över hälso- och sjukvården omfattar både verksamheten 
och dess personal. Enligt PSL ska tillsynen främst inriktas på gransk-
ning av att vårdgivaren fullgör sin skyldighet att bedriva ett systema-
tiskt patientsäkerhetsarbete. Det systematiska patientsäkerhetsar-
betet innebär bl.a. att vårdgivaren ska utreda händelser i verksam-
heten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Från 
den 1 januari 2018 gäller enligt PSL att IVO vid tillsyn av hälso- och 
sjukvården ska höra patienter och deras närstående, om detta inte är 
olämpligt eller obehövligt. 

IVO ska inom ramen för tillsynen av såväl hälso- och sjukvården 
som socialtjänsten (7 kap. 4 § PSL, 13 kap. 3 § SoL och 26a § LSS): 
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1. Lämna råd och ge vägledning, 

2. Kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps, 

3. Förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, 
och 

4. Informera och ge råd till allmänheten. 

IVO bedriver dels egeninitierad tillsyn, dels författningsreglerad fre-
kvenstillsyn. Den egeninitierade sker huvudsakligen i form av till-
synsinsatser som samordnas nationellt snarare än regionalt, alternativt 
på förekommen anledning. Den egeninitierade tillsynen baseras på 
en riskanalys. Den författningsreglerade frekvenstillsynen utgår ifrån 
krav i socialtjänstförordningen (2001:937) och i förordningen för 
LSS (1993:1090) på att IVO ska genomföra inspektioner i alla verk-
samheter som tar emot barn och unga. 2  

IVO:s totala kostnader 2017 var knappt 684 miljoner kronor. 
Myndighetens resurser fördelas relativt jämnt mellan hälso- och sjuk-
vård och socialtjänst. 42 procent av resurserna användes 2017 till an-
mälningsärenden, 20 procent till egeninitierad tillsyn, 18 procent till 
frekvenstillsyn, 13 procent till tillståndsprövning och 7 procent till 
tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Med ändringarna 
i klagomålshanteringen från den 1 januari 2018 förväntas utrymmet 
för IVO att bedriva egeninitierad tillsyn öka (Inspektionen för vård 
och omsorg, 2018). Antalet granskningsobjekt uppgår enligt en grov 
uppskattning till cirka 60 000.3 

3.3 Tillsynens utveckling – skolan  

Utvecklingen av tillsynen inom skolsektorn har många likheter med 
den inom vård- och omsorgssektorn. Precis som inom vården och 
omsorgen har tillsynen av skolan stegvis utvecklats för att bli tydli-
gare, mer enhetlig och starkare. Renodling av tillsyn och granskning 
har utgjort en viktig trend. 

En skillnad i hur staten valt att granska skolan jämfört med vår-
den och omsorgen är att staten i sin granskning av skolan skiljer på 
                                                                                                                                                          
2 Det finns även ett frekvenskrav på att inspektera verksamheter inom hälso- och sjukvården 
som hanterar blod, celler och vävnader minst vartannat år. Dessa verksamheter är dock ett 
begränsat antal jämfört med boenden för barn.  
3 Ds 2012:20. s. 17. 
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tillsyn och kvalitetsgranskning. Medan tillsynen fokuserar på om en 
huvudman/skola uppfyller statens krav eller inte, bedöms i kvalitets-
granskningen hur väl huvudmannen/skolan uppfyller uppställda mål 
och riktlinjer. Tillsynen av en verksamhet har därmed fokus på ”rätt 
och fel”, medan kvalitetsgranskningen innebär en bredare bedöm-
ning av ändamålsenligheten, eller hur ”bra eller dålig” en verksamhet 
är utifrån målen (U 2002:07, s. 11–14). Kvalitetsgranskningen till-
kom i slutet av 1990-talet som ett komplement till den tillsyn, upp-
följning och utvärdering som då låg på Skolverket. Syftet var dels att 
ge staten underlag för att bedöma skolans måluppfyllelse och föreslå 
förändringar utifrån statens perspektiv, dels att ge stöd till kvalitets-
utvecklingen lokalt. Regeringen tydliggjorde att införandet av kvali-
tetsgranskningar inte skulle påverka ansvaret för verksamheten eller 
för kvalitetsutvecklingen, som även fortsättningsvis skulle ligga hos 
skolhuvudmännen (1996/97:112).  

En pådrivande faktor i utvecklingen mot en tydligare, mer enhet-
lig och renodlad tillsyn och granskning har varit införandet av mål- 
och resultatstyrningen av skolan, som gjordes i början av 1990-talet. 
Flera av de myndighetsöversyner och reformer som genomförts de 
senaste decennierna har beskrivits som en anpassning till den mål- 
och resultatstyrda skolan (prop. 2007/08:50, SOU 2007:79). Även 
vikten av oberoende eller objektivitet i granskningen har framförts 
som skäl, t.ex. när Skolverkets granskande uppgifter separerades från 
den utvecklingsstödjande verksamheten 2003 (U 2002:07).  

Den myndighetsöversyn som 2008 ledde till inrättandet av Skol-
inspektionen utgjorde ytterligare ett steg mot att i högre grad styra 
skolan med hjälp av tydliga mål kompletterat med mer uppföljning 
av måluppfyllelse och resultat. Genom att skilja tillsynsuppgifterna 
från de föreskrivande, utvecklande och bidragsförmedlande uppgif-
terna skulle rollfördelningen bli tydlig och förutsägbar och i sin tur 
ge myndigheterna förutsättningar att genomföra sina uppgifter på 
ett effektivt sätt. Med reformen förutsåg regeringen ett minskat be-
hov av särskilda regeringsuppdrag och att vissa främjande och stöd-
jande uppgifter skulle kunna föras över till den privata marknaden 
och de lokala skolhuvudmännen. Renodlingen och tillämpningen av 
mål- och resultatstyrning avsåg även att öka den professionella fri-
heten för rektorer och lärare. En självständig och kraftfull nationell 
inspektion skulle med hjälp av tillsyn och kvalitetsgranskning säker-
ställa rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten (prop. 2007/08:50).  
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I 2010 års skollag, som alltså tillkom efter Tillsynsutredningens 
arbete, Skolinspektionens bildande och regeringens skrivelse om till-
syn till riksdagen (skr. 2009/10:79), definierades tillsyn och statlig 
kvalitetsgranskning. Definitionen av tillsyn överensstämmer med 
den i regeringens skrivelse till riksdagen, dvs. att tillsyn avser gransk-
ning utifrån krav, medan kvalitetsgranskningen ska utgå ifrån mål 
och riktlinjer i t.ex. läroplan och kursplaner. I författningskommen-
tarerna konstateras att det inte går att dra en tydlig gräns mellan 
tillsyn och kvalitetsgranskning, men att det är viktigt att skilja på de 
två när beslut fattas. Som exempel anges att om myndigheten vid en 
kvalitetsgranskning bedömer att ”kvalitetsbristerna är så omfattande 
att verksamheten på avgörande punkter” inte når upp till lagens krav 
så kan ett tillsynsbeslut om sanktioner fattas (SOU 2013:30, s. 150). 
Nya sanktionsinstrument infördes samtidigt. 

Skolinspektionens uppdrag och tillsyn/kvalitetsgranskning av skolan 

Skolinspektionen bildades den 1 oktober 2008. Uppdraget omfattar 
tillsyn, kvalitetsgranskning, utredning av anmälningar från allmän-
heten samt bedömning av tillstånd för fristående skolor. Tillsynsan-
svaret gäller skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan 
pedagogisk verksamhet. Skolinspektionen är precis som IVO en myn-
dighet med regional organisation och kontor på sex orter i landet. 

Skolinspektionen ska enligt regeringens instruktion till myndig-
heten (förordning 2011:556) verka för att barn och elever får en lik-
värdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska 
bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt 
förbättrade kunskapsresultat. Tillsynen och kvalitetsgranskningen 
ska genomföras med utgångspunkt i en behovsanalys. Tillsynen ska 
omfatta både aspekter som kräver en mer kvalitativ bedömning av 
undervisningen och aspekter som rör hur huvudmännen och verksam-
heterna uppfyller föreskrifternas krav.  

Tillsynen och kvalitetsgranskningen regleras i 26 kap. skollagen. 
Tillsyn definieras som en självständig granskning i 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 med krav på 
åtgärder som kan behövas för att verksamheten ska rätta fel som 
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upptäcks vid granskningen. I tillsynen ingår även att ge råd och väg-
ledning. Kvalitetsgranskningen ska i stället avse den granskade ut-
bildningens eller verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra 
riktlinjer. 

Tillsynen bedrivs genom riktad tillsyn av ett specifikt område hos 
slumpvist utvalda skolor/verksamheter eller genom regelbunden till-
syn. Inom den regelbundna tillsynen inspekteras alla huvudmän under 
en treårsperiod. På skolenhetsnivå granskas en andel av offentliga 
huvudmäns skolor och samtliga enskilda huvudmäns skolor. I kvali-
tetsgranskningen granskas ett mindre antal skolor/verksamheter, 
ofta slumpvist utvalda, med utgångspunkt i nationella mål och rikt-
linjer, forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Syftet är att bidra 
till utveckling genom att lyfta fram viktiga utvecklingsområden.  

Skolinspektionens totala kostnader uppgick 2017 till 404 miljo-
ner kronor. 52 procent av resurserna användes 2017 till regelbunden 
tillsyn, 24 procent till kvalitetsgranskning, 21 procent gick till anmäl-
ningsärenden och knappt 3 procent lades på tillståndsprövningen 
(Skolinspektionen, 2017a). Antalet granskningsobjekt uppgår till 
cirka 14 000.4  

 

                                                                                                                                                          
4 Uppskattningen bygger på antalet grundskolor och gymnasieskolor (cirka 7000 st) samt kom-
munala förskolor (cirka 7 000 st), som sammantaget utgör de mest omfattande kategorierna 
granskningsobjekt. Siffrorna är hämtade från Skolverkets statistik för samtliga skolformer och 
fritidshem, läsåret 2016/2017, tillgängliga på www.skolverket.se 
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4 Styrande, störande eller 
stödjande? Hur tillsynen 
påverkar de granskade 
verksamheterna 

I detta kapitel behandlas frågan hur tillsynen påverkar de som grans-
kas, inklusive deras verksamhetsutveckling. Inledningsvis behandlas 
granskning mer generellt (avsnitt 4.1) och därefter forskning om 
tillsynens effekter (4.2). I en tredje del redovisas studier och annan 
empiri kring hur tillsynen upplevs (4.3). Därefter byter vi perspektiv 
till verksamhetsutveckling generellt och viktiga förutsättningar för 
det. Syftet med kapitlet är att ge en ökad förståelse för vilka aspekter 
som är viktiga att ta hänsyn till när man överväger nya eller för-
ändrade sätt att tillsyna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att tillsynen tycks bidra till viss ut-
veckling i granskade verksamheter. Tillsynen skapar dock även vissa 
oönskade effekter och kan ibland förstärka en kultur som inte är 
gynnsam för patienter, elever och brukare. Hur tillsynen påverkar de 
som granskas varierar enligt forskningen stort. Variationer i utfall 
beror inte bara på vad och hur tillsynsmyndigheterna väljer att 
granska, utan även på egenskaper hos den verksamhet som granskas. 
Vidare har inspektörernas bakgrund, kompetens och bemötande 
stor betydelse för utfallet, liksom hur relationen mellan granskare 
och granskad utvecklas.   
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4.1 Forskning om granskning 

I Tillitsdelegationens delbetänkande om ersättningsmodeller 
(SOU 2017:56) beskrevs framväxten av New Public Management-
inspirerade reformer, där framför allt införandet av mål- och resul-
tatstyrning och inriktningen mot alltmer granskning och uppfölj-
ning varit särskilt långtgående i Sverige (Pollitt & Bouckaert, 2011). 
De antaganden som ligger till grund för de nya styrformerna be-
skrevs bl.a. som att all offentlig verksamhet förutsätts kunna styras 
med enkla och tydliga mål, att dessa kan översättas till kvantitativa 
mått utan att validitetsproblem1 uppstår och att individer kan om-
vandlas till att vara de självdisciplinerande subjekt som systemet 
önskar. Ytterligare ett antagande som den nya förvaltningspolitiska 
logiken vilat på är att mer kontroll och detaljstyrning ovanifrån inte 
ger bieffekter som till exempel misstro och bristande entusiasm 
(Brante, 2014).  

Som konstaterades i delegationens delbetänkande (SOU 2017:56) 
vet vi genom forskning och andra rapporter att dessa antaganden vilar 
på skakig grund. Det finns numera en rik flora av forskning som 
behandlar den kraftiga ökningen av granskning och hur den påverkar 
de verksamheter som granskas. I förvaltningsforskningen beskrivs 
utvecklingen med en kritisk underton med termer som gransknings-
explosionen och granskningssamhället (Power, 1994; 1999), en förvalt-
ningspolitisk megatrend (Vedung, 2003), en utvärderingsmaskin och ett 
utvärderingssamhälle (Dahler-Larsen, 2012), en kontrollbyråkrati 
(Ahlbäck, 2012) eller som ett utvärderingsmonster (Lindgren, L. 2014). 
Därtill kommer mer beteendevetenskapligt inriktad forskning om 
hur kontroll och detaljstyrning ovanifrån påverkar medarbetarnas 
inre motivation och kreativitet (se t.ex. Ryan och Deci, 2000). 

Tillsyn har en historia som går tillbaka betydligt längre än den 
rationalistiska tankeströmning som influerat styrningen sedan 1960-
talet. Tillsynens utveckling de senaste decennierna mot renodling, 
skarpare sanktionsmöjligheter, mer betoning på kontroll och ökade 
förväntningar på vad de styrande med hjälp av tillsyn ska åstad-
komma, har dock tydligt influerats av de förvaltningspolitiska tren-
derna. Tillsyn, så som det används i dag, kan därmed sägas vara en 
del av den alltmer frekventa användningen av granskning och efter-
handskontroll som ett sätt att styra.  

                                                                                                                                                          
1 Validitetsproblem innebär att insamlade data har låg relevans utifrån det man avser att mäta. 
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I detta avsnitt utvidgas därför diskussionen om tillsyn till gransk-
ning mer generellt. Att forskningen och således även denna samman-
ställning till övervägande del är kritisk utgör inte en värdering av 
vilken nettoeffekt som granskningen får. Avsikten är i stället att få 
ökad förståelse för hur granskning i olika former kan påverka de verk-
samheter som granskas, samt vilka antaganden som granskningen 
bygger på. Denna kunskap är viktig i diskussionen om vad man både i 
utformandet av tillsynen och i den sammantagna mer kontrollerande 
styrningen behöver beakta när man överväger förändringar.  

Granskningens underliggande antaganden 

Power skapade redan på 1990-talet debatt kring utvecklingen av det 
han kallar granskningsexplosionen och granskningssamhället (Power, 
1994; 1999). Han beskriver framväxten av nya styrformer som att 
staten intagit en alltmer indirekt och övervakande roll – en slags 
styrning på distans. Det är en form av styrning som, i likhet med 
ökat resultatfokus, bygger på och förutsätter att granskning är ett 
effektivt styrmedel. Att styra mer på distans handlar också om att i 
ökad utsträckning flytta kontroll och ansvar inåt i organisationen till 
olika system, såsom kvalitetsledningssystem, som sedan kan grans-
kas. Det blir en form av ”kontroll av kontroll” snarare än av reella 
utfall (Power, 1999, s. 82).  

Behovet av att kunna styra effektivt med hjälp av granskning kan 
sägas ha lett till att granskning kommit att bli en ny styrform (Power, 
1999). Häri ligger kritiken att framväxten av granskningssamhället 
bygger på förhoppningar och antaganden mer än erfarenhet och 
kunskap kring dess effekter. Power kritiserade utvecklingen ur flera 
aspekter, bl.a. utifrån de antaganden som granskandet bygger på.  

Power använder Miller & Roses uppdelning i program och tekno-
logi för att beskriva olika element av styrningen (Power, 1999; Miller 
& Rose, 1990). Med program avses underliggande idéer och antagan-
den som formar styrningen – ofta breda mål som en viss politik eller 
aktivitet antas leda till. Med teknologi avses de specifika och konkreta 
aktiviteter som används för att styra på ett sådant sätt. Miller & Rose 
kritiserar den rationalistiska tankegången att verkligheten kan ”pro-
grammeras” av de styrande på ett visst sätt för att ge ett visst utfall, 
eller annorlunda uttryckt att orsak och verkan kan bestämmas med 
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precision. De menar att detta sätt att tänka innebär att lösningar på 
ett förenklat sätt konstrueras för att matcha de problem som behö-
ver lösas, utan hänsyn till den komplexa verkligheten.  

The world of programmes is heterogeneous and rivalrous, and the 
solutions for one programme tend to be the problems for another. 
’Reality’ always escapes the theories that inform programmes and the 
ambitions that underpin them; it is too unruly to be captured by any 
perfect knowledge. Technologies produce unexpected problems, are 
utilized for their own ends by those who are supposed to merely operate 
them, are hampered by underfunding, professional rivalries, and the 
impossibility of producing the technical conditions that would make 
them work – reliable statistics, efficient communication systems, clear 
lines of command […], well framed regulations or whatever. Unplanned 
outcomes emerge from the intersection of one technology with 
another, or from the unexpected consequences of putting a technique 
to work. Contrariwise, techniques invented for one purpose may find 
their governmental role for another, and the unplanned conjunction of 
techniques and conditions arising from very different aspirations may 
allow something to work without or despite its explicit rationale.  

(Miller & Rose, 1990, s. 11) 

Även Dahler-Larsen (2012) menar att granskandet bygger på förut-
bestämda kriterier, indikatorer och procedurer. Han använder det 
drastiska uttrycket ”utvärderingsmaskiner” som en metafor för att 
granskning och utvärdering antas verka närmast per automatik, utan 
mänsklig påverkan och på ett förutsägbart sätt.  

En grundläggande programidé som genomsyrar granskning är att 
det säkerställer kontroll och ansvarsutkrävande och ökar öppenhet 
och insyn. På så sätt förutsätts det garantera att saker och ting står 
rätt till (Power, 1999; Ek, 2012). Granskning förväntas även effekti-
visera och driva utvecklingen framåt. Slutligen förutsätts granskning 
och transparens ge kunskap och information som möjliggör jäm-
förelser och brukares val (Sahlin-Andersson, 2006). Som teknologi, 
eller aktivitet, betraktat så förutsätts det vara neutralt och rationellt, 
dvs. inte i sig innebära någon påverkan på den kontrollerade verk-
samheten. Dessa antaganden problematiseras nedan utifrån den mer 
teoretiska litteraturen om hur granskning påverkar organisationer.  

Power och andra forskare har ifrågasatt granskningens mest 
grundläggande programidé, utifrån att den kontroll som skapas med 
hjälp av granskning av framför allt olika system inte leder till verklig 
kontroll eller bättre möjligheter till ansvarsutkrävande (Power, 
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1999; Lapsley, 2009; Niemann, 2016). Granskningen kan enligt kriti-
kerna skapa en illusion av kontroll och ansvar som tvärtom kan 
användas för att undvika ansvar, samtidigt som det bidrar till olika 
snedvridande incitament och oönskade beteenden. I stället för att 
öka öppenhet, insyn och ansvarsutkrävande riskerar gransknings-
samhället då att minska den öppenhet som driver det. 

Although the audit explosion has occurred in the name of improved 
accountability, this is largely in a form of ’downward’ accountability 
which ’is invoked in order to resist upward accountability: giving an 
account is seen to be a way of avoiding an account’ […] In short more 
accounting and auditing does not necessarily mean more and better 
accountability.  

(Power, 1999, s. 127) 

Ett verkligt exempel från Storbritannien inkluderas nedan för att 
illustrera risken för att kontrollen (i detta fall tillsynen) inte blir en 
verklig kontroll. 

 

Staffordskandalen 
Under perioden 2005–2008 dog ett stort antal patienter på grund av 
svält, törst och annan form av bristande omvårdnad vid sjukhuset 
Stafford i Mid Staffordshire, Storbritannien. Överdödligheten har i 
efterhand beräknats till mellan 400 och 1 200 patienter.  

I februari 2013 presenterades en utredning kring händelserna 
för det brittiska parlamentet, ledd av advokaten Francis (2013). 
I rapporten från utredningen hålls sjukhusorganisationen ansva-
rig för skandalen, för att inte ha lyssnat tillräckligt på patienter 
och personal och för att inte ha reagerat på allvarliga signaler. 
Framför allt hanterades inte den underliggande kulturen, där van-
vård blivit norm. Ledning och chefer fokuserade mer på mät-
ningar av t.ex. tillgänglighet och på budgetmål än på patienterna. 

I rapporten framhålls även allvaret i att de institutioner som 
har tillsyn och insyn i organisationen inte haft förmåga att i tid 
upptäcka de allvarliga missförhållandena. En av flera orsaker som 
lyfts är att det fanns en stor tilltro till egenkontroll. Francis ger 
290 åtgärdsrekommendationer i rapporten. Många syftar till att 
skapa en bättre kultur där patienten ska vara i fokus, men också 
rekommendationer för ett ökat ansvarsutkrävande på både indivi-
duell och organisatorisk nivå.  
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I augusti samma år, 2013, presenterade professor Berwick på 
uppdrag av premiärministern ytterligare en rapport om skandalen 
(National Advisory Group on the Safety of Patients in England, 
2013). Uppdraget var att på basis av bl.a. Francis utredning ta 
fram rekommendationer för att förhindra liknande händelser. 
Berwick framhåller i rapporten att händelserna inte utgjorde en-
staka undantag utan att det var resultatet av ett universellt pro-
blem som många hälso- och sjukvårdssystem tampas med. Han 
menar att berörd personal, med vissa undantag, inte bär skulden 
för det inträffade utan att det var det kringliggande systemet och 
felaktiga prioriteringar från ledningen som var orsaken till det 
inträffade. 

Berwick betonar i rapporten vikten av att alltid sätta kvaliteten 
för patienterna framför alla andra mål. Han menar också att ett 
system, för att ständigt förbättras, behöver investera i personalens 
och ledarskapets förmåga att åstadkomma lärande och verk-
samhetsutveckling. Han motsäger vidare Francis rekommendatio-
ner om mer ansvarsutkrävande som han hävdar leder till en rädsla 
som i sig är hindrande för utveckling och lärande i organisationer. 
Tillsynen, menar han, behöver vara situationsanpassad och lyhörd, 
och bygga på sammanvägda bedömningar snarare än kontroll 
utifrån checklistor. Kraftfulla åtgärder ska kunna vidtas, men bör 
enligt Berwick användas ytterst sällan för att inte skapa rädsla. 

     The system needs to be agile, responsive and proportionate. This 
cannot be achieved through a series of prescriptive, technical 
standards that attempt to delineate between “acceptable” and 
“unacceptable” according to a tick-box or list. It can be achieved 
only through a well-resourced, highly coordinated, integrated and 
expert regulatory system employing intelligent and thoughtful 
inspection, able to apply both qualitative and quantitative judgement 
and take effective action when necessary.  

(National Advisory Group on the Safety of Patients in England, s. 30) 

 
Gemensamt för de båda utredningarna är att de trycker på beho-
vet av att undersöka och utveckla kulturen i hälso- och sjuk-
vårdsorganisationerna, bland annat genom att rikta mer fokus 
mot patienterna både från sjukhusledningens och tillsynens sida. 
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Granskningens påverkan på de granskade verksamheterna 

Granskningslitteraturen framhäver att granskningen i sig påverkar 
organisationer på ett grundläggande sätt genom att dessa utformas 
och dokumenteras så att de ska bli möjliga att granska – de görs 
granskningsbara (Power, 1999; Ek, 2012). Granskning utgör ur det 
perspektivet inte en neutral aktivitet, eller teknologi. När gransk-
ningen blir en organiserande princip för verksamheten kan den 
tränga undan professionella normer hos verksamhetens företrädare 
och leda till att överordnade mål för verksamheten får stå tillbaka, så 
kallad kolonisering. Ett sådant exempel är att det överordnade målet 
på vissa vårdcentraler kan bli hög genomströmning snarare än 
adekvat vård (Ahlbäck Öberg, 2014).  

Granskningen kan enligt kritikerna även komma att fungera som 
en legitimerande ritual vid sidan av den egentliga verksamheten, så 
kallad särkoppling (Power, 1999). Vidare kan kontrollen komma att 
koncentreras till det som går att mäta, vilket i sin tur blir styrande 
för vad verksamheterna prioriterar. Det handlar både om validitets-
problem i det som kontrolleras och att verksamheterna i förväg 
anpassar sig till detta, vilket kan komma i stark konflikt med pro-
fessionella värderingar (Ek, 2012). En risk är att fokus hamnar på 
regelefterlevnad och form snarare än på innehåll vilket riskerar att 
skapa en checklistementalitet i verksamheterna (Lapsley, 2012; 
Power, 1999; Hood, 2006). 

Ett exempel från England är att patienter fått vänta i ambulanser 
utanför sjukhuset tills det att sjukhuset är säkra på att de kan tas 
emot inom 4 timmar i enlighet med vårdgarantin (Bevan & Hoods 
2006). Ett svenskt exempel från Polisen är trafikpolisens utand-
ningsprov där antalet insamlade prov blev det överordnade trafik-
politiska syftet med proven (Holgersson, 2014). 

Hood (2006) menar att risken för sådant beteende varierar bero-
ende på en kombination av serviceproducenternas motiv eller värde-
grund och på deras möjligheter att påverka resultaten av gransk-
ningen eller mätningen. Följden blir, menar han, att det kan vara 
svårt för den som kontrollerar resultaten att avgöra vad de står för; 
om det är en verksamhet där allt är bra, eller en där det som mäts är 
bra men där det skett på bekostnad av annat, eller en där det verkar 
vara bra men där de egentliga målen förbisetts (hitting the target but 
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missing the point), eller slutligen en där resultaten ser bra ut p.g.a. 
fusk och manipulering av data (Hood, 2006).  

Enligt Hood (2006) är icke önskvärda effekter och beteenden vid 
denna typ av styrning ofrånkomliga, men möjliga att minska. Som 
exempel ges att specificerade mål och full transparens kring hur pres-
tation mäts mer eller mindre inbjuder till fusk av chefer för tjänste-
verksamheter. Han förespråkar därför ett visst mått av osäkerhet i 
vad som mäts. Transparens kan fortfarande säkerställas i bemär-
kelsen insyn i att etablerade arbetssätt följts, men bör inte genom-
syra pågående granskning, särskilt inte där det som mäts är på en 
väldigt specificerad nivå.  

Dahler-Larsen (2012) är också inne på att det som granskas inte 
blir representativt för helheten. När ansvarsutkrävandet kopplas till 
ett begränsat antal indikatorer minskar ansvarstagandet för helheten 
och försvårar samverkan mellan systemets olika delar. Dahler-Larsen 
uttrycker det som att granskningen bekräftar byråkratiska idéer om 
en tydlig ansvarskedja trots att samhällets problem fortsatt är kom-
plexa, svårlösta och dynamiska. Han är också kritisk till synen på 
kvalitet som han menar har alltför stort fokus på att minimera risker 
och upprätthålla en viss standard eller miniminivå. När elever konti-
nuerligt testas t.ex. så innebär det enligt Dahler-Larsen en likrikt-
ning mot en standard, i stället för en förberedelse för framtiden och 
de komplexa problem som fortsatt behöver lösas.  

It is highly debatable […] whether evaluation machines represent social 
reality in a way that allows society to handle its complex problems 
adequately. Evaluation machines tend to lock evaluees into micro-
oriented accountability structures. Evaluation machines often over-
focus on defensive, reassuring measurement of microquality at the 
expense of attention to complex macroproblems that call for offensive, 
experimenting, and future-oriented views of quality.  

(Dahler-Larsen, 2012 s. 229.) 

En förklaring till problemen är enligt Dahler-Larsen att granskning 
ofta drivs av viljan att undvika risk snarare än att höja kvaliteten i de 
tjänster som verksamheten ska leverera. Detta får till följd att smala 
bedömningskriterier används som innebär att medarbetarnas hand-
lingsutrymme och möjlighet att utöva omdöme begränsas. I en styr-
ning inspirerad av New Public Management utgår kriterierna ofta 
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från utfallsmått (outcome), för att just lämna utrymme för medarbe-
tarna att bestämma hur resultatet ska uppnås. Enligt Dahler-Larsen 
upplever dock medarbetarna sällan att det fungerar så i praktiken. En 
orsak är att begreppet utfall tolkas flexibelt utifrån vad som är han-
terbart att mäta – ofta omedelbart resultat (output) snarare än slutligt 
(outcome), och ibland mäts process utifrån argumentet att process – 
output – outcome ändå anses tillhöra samma kedja. På så sätt menar 
Dahler-Larsen att ”utvärderingsmaskiner” förstärker en klassisk 
byråkratisk form av kontroll snarare än att bidra med kunskap om 
utfall.  

Power och andra författare framhäver just betoning på riskhanter-
ing som en central aspekt av granskningssamhället. Kritikerna menar 
att utvecklingen innebär ett starkare fokus på processer och på 
granskningsbar dokumentation, vilket riskerar att leda till defensiva 
organisationer som prioriterar ett snävt fokus på regelefterlevnad 
framför sunt förnuft i situationer som upplevs som riskfyllda 
(Power, 1999; Lapsley, 2012).  

De effekter på de granskade organisationerna som beskrivits ovan 
går förstås i stor utsträckning via de yrkesutövare vars insatser är 
föremål för granskning. Power menar att granskningssamhället där-
med förskjuter tilliten i samhället från individer och relationer till 
abstrakta, institutionaliserade funktioner såsom revision och andra 
former av granskning. Granskning används som ett sätt att upprätt-
hålla förtroendet i relationen mellan principalen (den styrande) och 
agenten (den som utför/levererar tjänsten), men bygger i grunden 
på en misstro som riskerar att bli självuppfyllande när de som grans-
kas anpassar sitt beteende som svar (Power, 1999).  

Granskning som möjlighet 

Power efterlyser en granskning som i större utsträckning är del av 
en bredare organisatorisk lärandeprocess och som innebär mer ”civic 
dialogue” och ”face to face accountability”, mer anpassad till lokala 
förhållanden och som har mer fokus på reella utfall än på system 
(Power, 1999). Han fick tidigt kritik för att inte närmare ha beskrivit 
hur en sådan granskningsfunktion kan fungera (se t.ex. Humphrey 
& Owen, 2003) och utvecklar tankarna något i senare verk. Där reso-
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nerar han i termer av att en granskningsprocess, t.ex. inspektions-
verksamhet, behöver balansera mellan ansvarsutkrävande och läran-
de i relation till de som granskas. Granskaren behöver ha olika 
verktyg att använda utifrån behov (Power, 2005).  

Hood (2006) efterlyser vidare ett skifte i perspektiv från de sty-
randes sida – från att främst kontrollera och söka förbättringar i 
rapporterade data – till att ställa besvärliga frågor kring tillförlitlig-
heten av de rapporterade förbättringarna. Annorlunda uttryckt bör 
de styrande ur hans perspektiv intressera sig mer för hur förbätt-
ringarna uppkommit. Slutligen förespråkar Hood en form av gransk-
ning som bygger på fysisk närvaro – inspektioner och oannonserade 
tillsynsbesök – snarare än betygssättning, fokusering på mål, självut-
värdering och övervakning med hjälp av data. Detta är enligt honom 
särskilt viktigt vid granskning av professioner och komplexa verk-
samheter. 

4.2 Forskning om tillsynens effekter 

Det finns begränsat med forskning om tillsynens effekter, särskilt på 
vård- och omsorgsområdet, medan det inom skolan finns något fler 
studier att tillgå. Generellt är det svårt att belägga orsakssamband 
mellan tillsyn och effekter. När det handlar om internationella forsk-
ningssammanställningar är det även viktigt att komma ihåg att tillsyn 
bedrivs olika i olika länder. Studiernas inriktning varierar också, t.ex. 
om de undersöker påverkan på verksamhetens utveckling, förändrat 
beteende eller effekter på kvalitet och resultat.  

Tillsynens effekter varierar 

Forskning kring tillsynens effekter kan sammanfattningsvis inte 
anses ha klarlagt vilken påverkan tillsyn har på vårdens, skolans och 
omsorgens kvalitet (Hämberg, 2017; Furnival, 2017).  

Nelson och Ehren (2014) redovisar på uppdrag av den holländska 
skolinspektionen en forskningssammanställning av ett hundratal 
internationella studier som undersöker skolinspektionens genom-
slag på bl.a. skolutveckling. De konstaterar att inspektion kan ha 
både positiva och negativa effekter – inspektionerna faller helt enkelt 



SOU 2018:48 Styrande, störande eller stödjande? Hur tillsynen ... 

51 

olika ut. I likhet med andra holländska studier visar sammanställ-
ningen att inspektionens påverkan bl.a. beror på hur inspektions-
myndighetens återkoppling ser ut och om den upplevs som relevant 
och legitim, på inspektörernas bemötande och på inspektions-
metoder (Ehren & Visscher, 2008; de Wolf & Janssens, 2007).  

Återkoppling från tillsyn verkar generellt användas för att ut-
veckla skolorna, men forskningen visar att det är relativt enkla för-
bättringsåtgärder som vidtas. Mängden återkoppling verkar inte ha 
betydelse för att förbättringsåtgärder ska vidtas, däremot sättet på 
vilket det sker, t.ex. om negativ återkoppling kombineras med att 
inspektören avtalar om uppföljande möte eller inte. Även relationen 
mellan lärare och inspektör är betydelsefull för huruvida inspek-
tionen leder till förändringar eller inte (de Wolf & Janssens, 2007).  

Fler studier visar att egenskaper hos den tillsynade har betydelse 
för utfallet2. Hanberger m.fl. som studerat skolinspektion som ett av 
flera granskningsslag, visar att lokala förhållanden är betydelsefulla 
för hur granskningar tas emot. Ett exempel är att tillsynens resultat 
tas emot olika beroende på om det är en kommun med höga eller 
låga skolresultat. De med högre resultat tenderar att vara mer kritis-
ka till granskningen medan de med lägre resultat ofta rättar sig efter 
kritik utan invändningar (Hanberger 2017b). Hur skolan valt att 
organisera sitt utvecklingsarbete framhålls i en tysk fallstudie som 
en särskilt avgörande egenskap för hur inspektionsresultat hanteras 
(Dedering, 2015).  

Några brittiska studier visar på inga eller något negativa effekter på 
examensresultat efter den brittiska tillsynsmyndigheten Ofsteds in-
spektioner (de Wolf & Janssens, 2007; Plowright, 2007). Plowright 
visar på en spänning mellan inspektionens ansvarsutkrävande syfte 
och dess ambition att bidra till utveckling som försvårar det senare 
(jämför även Ehren & Visscher, 2008). Ek (2012) menar vidare att 
många anstränger sig för att se inspektionen som en möjlighet att 
lära och förbättras, men visar även hon att moment som är förknip-
pade med ansvarsutkrävande är problematiska ur ett lärandepe-
rspektiv.  

Tillsynen har ett uttalat kontrollerande syfte och offentliggörande är 
därför centralt. Men tillsynen har också ett främjande syfte som inte i 

                                                                                                                                                          
2 Se t.ex. Ek (2012), Hanberger, m.fl. (2016a, 2016b), de Wolf & Janssens (2007), Dedering 
(2015). 
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första hand uppnås med hjälp av offentlig publicering, pressmed-
delanden och presskonferenser. Tvärtom tycks det som sker i det 
offentliga snarare vara ett hinder för det som händer i relationen mellan 
inspektörerna och chefer, rektorer, samordnare och politiker. Åtmin-
stone är det rimligt att se det som två parallella processer. Särskilt tydligt 
är det på skolområdet där den offentliga retoriken är skarpare och 
tillsynsrapporterna mer juridiska (…). Kanske fyller avvikelserapporter 
en viktig funktion för elever, vårdnadshavare och medborgare, men som 
förändringsdokument används det i begränsad omfattning.  

(Ek, 2012, s. 177)  

Vidare visar fallstudier på tillsynen av HVB-hem och socialtjänsten 
i Sverige att tillsynen har svårt att påverka de mer komplexa delarna 
av verksamheterna, såsom behandlingsinsatser där t.ex. relationen 
mellan brukare och personal är viktig (Pålsson, 2018; Hämberg, 
2017). Hämberg (2017) visar i sin avhandling, som rör tillsyn av om-
sorgen när denna låg på Socialstyrelsen, att tillsynsprocessens 
utformning visserligen anpassades till en högre grad av komplexitet, 
t.ex. genom att data om abstrakta snarare än konkreta aspekter sam-
lades in. Denna anpassning fick dock inte genomslag i tillsynens vär-
derande fas, där bedömningarna i slutändan ändå främst rörde 
konkreta och detaljerade aspekter av verksamheten.  

Hämberg (2017) visar även att tillsynens krav på åtgärder – i fall 
där dessa hamnar i konflikt med verksamhetsledningens ekonomiska 
krav – främst leder till rituella insatser. Vidare konstateras att den 
tydligare gränsdragningen mellan kontroll och rådgivning som följt i 
Tillsynsutredningens fotspår fått starkt genomslag i tillsynen av social-
tjänsten trots att idén om renodling inte kom att skrivas in i SoL. Ett 
tecken på det är att inspektörer enligt Hämberg undviker att föra dia-
log och ge råd till socialtjänstens företrädare om hur kvaliteten kan 
förbättras, vilket enligt henne begränsar tillsynens påverkan.  

Andra studier pekar mot positiva effekter som en följd av tillsyn, 
i form av att medarbetare såväl inom skolan som omsorgen ökar sin 
medvetenhet om hur de löser sina uppgifter och om vad som kan 
förbättras i verksamheten (Pålsson, 2018; Hämberg, 2017). Forsk-
ning om tillsyn av vård- och omsorgsboenden har också påvisat posi-
tiva effekter i form av ökad kunskap om regelverket. Studierna visar 
vidare att tillsyn leder till ökad dokumentation. Den ökade doku-
mentationen tar dock resurser i anspråk från verksamheten vilket 
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innebär att personalens tid till det direkta omsorgsarbetet minskar 
(Hanberger, 2017a; Furness, 2009).  

Tillsynen leder till bieffekter 

Forskningen har också kunnat påvisa olika bieffekter. de Wolf och 
Janssens (2007) finner visst stöd för att avsiktligt strategiskt hand-
lande förekommer i syfte att bedömas mer fördelaktigt (t.ex. så kal-
lad window dressing). De pekar även på oavsiktligt strategiskt hand-
lande, såsom ett större fokus på formalia eller ett ensidigare fokus på 
det som granskas (teaching to inspection). Att tillsynen generellt 
framhäver mätbara aspekter kan också leda till undanträngnings-
effekter eller målförskjutning (Pålsson, 2018; Hämberg, 2017; 
Hanberger, 2016a). Vissa menar även att tillsyn hämmar viljan att 
testa nya och innovativa metoder, även om den empiriska forsk-
ningen på detta område är ytterst begränsad (Furnival, 2017; de Wolf 
& Janssens, 2007). En tydligare bieffekt är stress kopplad till inspek-
tionsbesök och en oro för olika mediala drev (Ek, 2012). 

4.3 Hur tillsynen upplevs  

Nedan beskrivs de mest framträdande aspekterna av hur Skol-
inspektionens och IVO:s tillsyn och granskning upplevs av de som 
granskas.  

Tillsynen skapar nytta och bidrar i viss utsträckning till utveckling 

I de enkäter som tillsynsmyndigheterna sänder ut till granskade 
verksamheter uppger tre av fyra skolledare efter Skolinspektionens 
regelbundna tillsyn samt åtta av tio HVB-föreståndare/medarbetare 
efter IVO:s tillsyn att inspektionen bidrog till förbättringsarbete 
och utveckling (Skolinspektionen, 2017d; Inspektionen för vård och 
omsorg, 2017). Det många inom både skolan och omsorgen fram-
håller som väldigt givande är samtalen med inspektörerna samt med 
kollegor inför, under och efter intervjusituationer (Andersson m.fl., 
2018; Governo, 2018). Dessa upplevs mer än själva besluten bidra till 
reflektion och eftertanke kring verksamheten, vilket kan sporra i 
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utvecklingsarbetet. Även om förändringsarbetet ofta redan är igång 
innan tillsynen, kan tillsynen innebära att det får ”en knuff framåt” 
(Andersson m.fl., 2018, s. 8) Även förberedelserna inför tillsynen 
eller granskningen upplevs av många skapa nytta.  

Tillsynen sa ju bara att det inte fanns brister men intervjusituationen 
och faktainhämtningen är ju väldigt bra, man får tänka till ett varv kring 
vad det egentligen är vi gör och vad det är som funkar.  

(chef skola, Governo, 2018, s. 24) 
 
Rapporterna och besluten ses främst som värdefulla för att de utgör 
ett stöd för chefen att besluta om nödvändiga åtgärder. 

Om inte Skolinspektionen hade kommit hade vi inte kunnat förändra – 
blir en motor där man tvingas arbeta och se över hur vi jobbar. Det var 
tufft men vi var tvungna att göra mycket. Positivt men tungt. 

(medarbetare skola, Governo, 2018, s. 25) 
 
En iakttagelse i den intervjustudie som Tillitsdelegationen låtit göra är 
dock att Skolinspektionens tillsyn och granskning tenderar att hamna 
i ett parallellt spår vid sidan av skolornas egna utvecklingsarbete. 
Granskningens juridiska inriktning gör att det helt enkelt är andra 
frågor som står i fokus. Respondenterna gör här ingen skillnad mellan 
Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning (Governo, 2018).  

Dom (Skolinspektionen) tittar på juridisk måluppfyllelse medan vi 
tittar på annat. En skola kan följa alla anvisningar om dokumentation 
men samtidigt inte vara bra.  

(chef skola, Governo, 2018, s. 24) 
 
Iakttagelsen delas av Fransson som jämfört Linköpings kommuns 
egen granskning av skolan med Skolinspektionens. Han konstaterar 
att kommunens granskning tycks påverka kärnverksamheten mer, 
medan Skolinspektionens granskning ”tenderar att vara en ange-
lägenhet för skolledningen” (Fransson, 2018, s. 342).  

De flesta upplever sammanfattningsvis att tillsynen skapar nytta 
och är viktig, men också att den skulle kunna bidra betydligt mer till 
verksamheternas utveckling och förbättringsarbete än i dag.  
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Inspektörernas bakgrund spelar roll – en fråga om legitimitet 

En aspekt som återkommer är att inspektörernas kompetens, kom-
munikativa förmåga, bemötande och förhållningssätt har betydelse 
för hur tillsynen upplevs och påverkar. Att inspektörerna inte göm-
mer sig bakom checklistor är viktigt för hur tillsynen upplevs. Många 
lyfter särskilt vikten av att inspektörerna har egen erfarenhet från 
den typ av verksamhet som de ska tillsyna (Andersson m.fl., 2018; 
Fransson, 2018).  

Inspektörernas bakgrund spelar roll inte minst för granskarens 
legitimitet, eller annorlunda uttryckt, för tilliten från den granskade 
gentemot tillsynsmyndigheten. Inspektörer med juridik som profes-
sion har enligt internationella och nationella studier svårt att väcka 
tillit, vilket bekräftas i försöksverksamheterna (Fransson, 2018, 
Andersson m.fl., 2018). Inspektörer med bakgrund från aktuell verk-
samhet upplevdes i försöksverksamheterna i högre grad förstå verk-
samheternas förutsättningar och sammanhang.  

Tillsynen fokuserar på regelverk och formalia … 

Många menar att tillsynen av både skolan och omsorgen är alltför 
inriktad på kontroll av regelefterlevnad i stället för på kvalitet och 
verksamhetsutveckling3. Inriktningen medför att granskningen får 
en styrande effekt mot regelverk, administration och formalia – 
ibland på bekostnad av brukarperspektivet.  

Hittills har man endast kollat att vi har regler, manualer, annat vilket i 
sig är viktigt, men man kan dessvärre inte fånga vardagen i med dessa 
frågor. Vi fick vid ett tillsynstillfälle 84 frågor om vi hade rutiner på olika 
saker inom HSL. Vi kunde svara ja på alla! tyvärr hjälper det inte hur vi 
bemöter människor. Det hjälper inte heller i verksamheten alltid heller 
då man måste kunna i olika situationer, ställa rätt frågor, ha blick för, 
kunna analysera och dra slutsatser för att kunna fatta beslut. Då har vi 
inte mycket stöd från tillsynsmyndigheterna.  

(chef omsorg, Statskontoret, 20164) 

                                                                                                                                                          
3 Se Statskontoret (2016), Governo (2018), Socialdepartementet (2017), OECD (2015), 
Hanberger (2018). 
4 Fritextsvar hämtat från en enkätundersökning om skola/social omsorg genomförd våren 
2016 som underlag till rapporten Statens styrning av kommunerna (Statskontoret 2016:24). 
Uppdragets diarienummer är 2016/32-5. 
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Fokuseringen på regelefterlevnad och på avvikelser, eller brister, i 
förhållande till regelverkets krav upplevs begränsa den nytta som 
tillsynen kan skapa. Skolinspektionens tillsyn beskrivs här som ”en 
bilbesiktning – dom letar bara efter fel” (Governo, 2018, s. 25) och 
IVO som ”alltför fyrkantigt” (Andersson m.fl., 2018, s. 12).  

Många visar samtidigt förståelse för att fokus ligger på brister, 
utifrån det uppdrag som tillsynsmyndigheterna har. En rektor kom-
menterar: 
 

Samtidigt är det jätteviktigt att det finns en instans som är felfinnande, 
och av respekt för skattebetalarna ska det vara ordning och reda. Vi 
måste komma ihåg att tillsynen handlar om att titta på att skolornas 
verksamhet når upp till miniminivån enligt lagens krav.  

(chef skola, Governo, 2018, s. 26) 

I en studie av IVO:s tillsyn av äldreomsorgen upplevdes den främst 
kontrollera specifika aspekter av regelefterlevnad snarare än hur verk-
samheten fungerar i stort. En annan kritik var att tillsynen inte upp-
märksammar det som de tillsynade uppfattar som de viktigaste aspek-
terna av omsorgskvalitet och som handlar om att skapa en genuin 
relation mellan vårdgivare och mottagare av omsorg (Nygren, 2018). 

Vidare medför inriktningen mot regelverkets krav att tillsyns-
myndigheternas bedömningar förutsätter omfattande skriftliga under-
lag som begärs in inför en tillsyn. Särskilt Skolinspektionens tillsyn 
upplevs generera ett omfattande administrativt för- och efterarbete 
(Statskontoret, 2016; Erlandsson, 2018). Även Skolinspektionens 
anmälningsärenden anses vara orimligt administrativt betungande. 
Orsaker som lyfts fram av rektorer och huvudmän är att processen 
till övervägande del bygger på skriftlig kommunikation som upplevs 
byråkratisk och opersonlig. Att det anmälan rör blir föremål för en 
juridisk process i och med att Skolinspektionen kopplas in leder 
ibland till en försämrad dialog mellan anmälare och skola, som i 
värsta fall påverkar eleven negativt (Strategirådet, 2017).  

När det gäller myndigheternas inspektionsverksamhet anas dock 
en positiv utveckling där Skolinspektionen anses ha ”’mognat […] 
och delvis ändrat sin attityd’” (Erlandsson, 2018b, s. 35) och där 
IVO upplevs som mer öppna för dialog och på väg att utvecklas i en 
positiv riktning (Socialdepartementet, 2017; Statskontoret, 2015). 
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… vilket upplevs bidra till en rädsla för att göra fel 

Vidare vittnar många om att tillsynens relativt starka fokus på 
kontroll av regelefterlevnad bidrar till en rädsla bland medarbetare 
och chefer i skolan och omsorgen för att göra fel. Hur tillsynens 
resultat ska användas av media utgör en orsak. Rädslan bidrar i sin 
tur till ökad dokumentation och försämrad arbetsmiljö. Den natio-
nella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården (Social-
departementet, 2017) beskriver t.ex. en situation där utredande 
socialsekreterare ägnar mycket av sin arbetstid åt att dokumentera 
vad man gör och hur man gör det, på ett sätt som inte gagnar den 
enskilde brukaren. Utvecklingen kopplas till lagstiftarens, IVO:s 
och Socialstyrelsens krav och förväntningar på dokumentation. 
Rädslan för att göra fel har även kommit upp vid många av Tillits-
delegationens möten och studiebesök liksom i Statskontorets studie 
från 2016. Vittnesmålen rör både omsorgen och skolan.  

Betoningen på kontroll har skapat en neurotisk socialtjänst, som i alltför 
hög grad fokuserar på att inte bli föremål för/klara av en granskning och 
i mindre grad på att tillgodose individers unika och varierade behov. 
Tillsynsmyndighetens ibland oflexibla hållning har medverkat till att 
skapa ett oattraktivt arbetsklimat i socialtjänsten. Samtidigt finns erfaren-
heter av faktisk tillsyn att den bidrar till verksamhetsutveckling. 
Erfarenheten är också att tillsynsmyndighet är väldigt lite vägledande 
och mer kontrollerande i sitt arbete. Båda behövs. 

(chef omsorg, Statskontoret5) 

Vi dokumenterar bara för att ha ryggen fri men tyvärr inget som hjälper 
eleverna. Lärarna törs snart inte öppna munnen åt föräldrar och elever 
av oro att skolan ska bli anmäld!!! Lärare och rektorer slutar p.g.a. detta. 

(chef skola, Statskontoret6) 

Iakttagelserna kan jämföras med granskningslitteraturens varningar 
för att uppmärksamheten vid en snävare eller mer indirekt form av 
granskning styrs mot form snarare än innehåll, samt risk för mål-
förskjutning och checklistementalitet. Det kan uttryckas som att 

                                                                                                                                                          
5 Fritextsvar hämtat från en enkätundersökning om skola/social omsorg genomförd våren 
2016 som underlag till rapporten Statens styrning av kommunerna (Statskontoret 2016:24). 
Uppdragets diarienummer är 2016/32-5. 
6 Fritextsvar hämtat från en enkätundersökning om skola/social omsorg genomförd våren 
2016 som underlag till rapporten Statens styrning av kommunerna (Statskontoret 2016:24). 
Uppdragets diarienummer är 2016/32-5. 
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granskningen har för stor betoning på lagens bokstav snarare än lag-
stiftningens tillämpning. Inriktningen kan ha bidragit till en byrå-
kratisering och ”juridifiering” av vården, skolan och omsorgen, där 
den så omvittnade rädslan hos medarbetare för att göra formella fel 
utgör en viktig aspekt (se Socialdepartementet, 2017, där en sådan 
koppling görs).  

Korrelationen mellan tillsynen och den kultur som bl.a. utmärks 
av en rädsla för att göra fel är dock inte given. Upplevelsen av att 
tillsynen eller regelverket kräver mer dokumentation än vad som är 
motiverat utifrån ett brukarperspektiv, betyder inte nödvändigtvis 
att så är fallet. Som påpekas i utredningen Effektiv vård så har staten 
i sin styrning av dokumentationsplikten inom vården inte utökat 
sanktionsmöjligheterna mot professionerna, snarare tvärtom:  

Förklaringen till att många dokumenterar ”för mycket” och för att man 
”vill ha ryggen fri” torde, enligt utredningens uppfattning därmed ligga 
mer i de mjuka styrningsaspekterna i det nära ledarskapet. Detta avser 
förmågan att skapa trygghet och tillit på arbetsplatsen särskilt i tider då 
transparens avseende processer och resultat lyfts fram som viktiga fak-
torer i styrningen på alla nivåer. Det kulturbärande uppdraget i ledar-
skapet har inte heller förmått (eller ens uppmuntrats till) att balansera 
den rädsla som många kan uppleva när resultaten av det egna arbetet kan 
komma att visas upp och granskas på andra sätt än bara den juridiska 
granskningen, som följer av tillsynsmyndigheternas uppdrag. Det fro-
das också en del mytbildning om kraven på dokumentation i det 
vårdnära arbetet som spär på otrygghetskänslan. 

(SOU 2016:2, s. 325) 

Ledarskapet och dess ”kulturbärande uppdrag” som det uttrycks 
ovan betonas i en mer tillitsbaserad styrning och ledning (se 
Bringselius, 2018), just utifrån att det i praktiken är av stor betydelse 
för hur den samlade styrning faller ut. Ett exempel på det påvisades 
i Tillitsdelegationens delbetänkande (SOU 2017:56). Där beskrevs 
hur ersättningsmodellernas styrande effekter inte bara låg i dess 
konstruktion, utan påverkades av hur dessa tolkades och kommuni-
cerades lokalt.  

För tillsynens del betyder resonemanget att en förändrad tillsyn 
är långt ifrån tillräckligt för att avhjälpa problem såsom överdoku-
mentation och rädslan för att göra fel. Tillsynen bör dock, i kom-
bination med regelverket, i den mån det är möjligt uppmuntra en 
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kultur präglad av tillit och brukarfokus vilket samtidigt kan motver-
ka överdokumentation och rädsla för att göra fel. Här kan en alltför 
juridisk inriktning vara försvårande. Avslutningsvis bör påpekas att 
granskning av regelefterlevnad samtidigt även kan bidra till ”ordning 
och reda”, vilket kan vara särskilt viktigt i verksamheter med lite all-
varligare brister. I slutändan handlar det om en balans där ett juri-
diskt fokus inte bör vara starkare än nödvändigt givet dess möjliga 
bieffekter.  

Granskade verksamheters förslag för att tillsynen ska bidra mer  
till utveckling 

Särskilt två aspekter framhävs av medarbetare, chefer och huvudmän 
som viktiga för att tillsynen ska bidra mer till utveckling i verksam-
heterna. Den första är ett minskat fokus på avvikelser, brister och 
regelverk till förmån för en mer samlad bedömning inklusive hänsyn 
till kontexten. Här uttrycks uppskattning över IVO:s ”nya fram-
toning” där positiv kritik ges och där positiv utveckling synliggörs 
(Socialdepartementet, 2017, s. 99). Den andra är att tillsynsmyndig-
heterna och inspektörerna ska tillåtas dela med sig mer av den stora 
erfarenhet och kunskap som de samlar på sig, genom ökade inslag av 
dialog, rådgivning och spridande av goda exempel (Governo, 2018; 
Socialdepartementet, 2017). Fler förslag framkommer i forskarnas 
beskrivningar av försöksverksamheter, kapitel 5. 

4.4 Att byta perspektiv – förutsättningar  
för verksamhetsutveckling 

Fokus har så här långt varit på vilken påverkan tillsyn och granskning 
har på de verksamheter som granskas, samt hur denna påverkan kan 
hindra eller stödja en positiv utveckling av verksamheterna. Ett 
annat sätt att närma sig frågan hur tillsynen kan bidra mer till utveck-
ling, är att utgå ifrån vilka faktorer som generellt sett är viktiga för 
att utveckling, innovation och lärande ska uppstå. Dessa faktorer blir 
då viktiga att beakta vid utformningen av tillsynen. Nedan behandlas 
kortfattat två perspektiv – dels ett ledarskap och en kultur som möj-
liggör utveckling och dels processorienterade arbetssätt som brukar 
användas för att mer aktivt åstadkomma utveckling och lärande. Med 
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utveckling avses här förbättringar i hur verksamheten utför sitt 
kärnuppdrag. 

Ledarskap och kultur som möjliggör utveckling 

En av hörnstenarna i en mer tillitsbaserad styrning och ledning är en 
kultur och ett ledarskap som främjar ett öppet och tillåtande klimat 
(Bringselius, 2018). En sådan kultur och ett sådant ledarskap är vik-
tigt inte bara för att utveckling och lärande ska komma tillstånd, men 
främjar inte minst detta syfte. Det handlar om att bedriva en daglig 
ledning och styrning som möjliggör för medarbetare – eller annor-
lunda uttryckt ger dem goda förutsättningar – att möta medborgar-
nas varierade behov i verksamheter som är under stort föränd-
ringstryck. Innovationsrådet beskrev det som att:  

[…] ledarskapet i offentlig sektor i ökad utsträckning måste handla om 
att motivera, samordna, underlätta och genom systemfaktorer möjlig-
göra för medarbetarna att utföra sina uppdrag och få användning för sin 
kompetens. Det handlar inte om ett binärt antingen eller, utan om en 
tyngdpunktsförskjutning längs en glidande skala, där ledarskap baserat 
på tilltro, lyhördhet och möjliggörande måste ges ökat utrymme på 
bekostnad av utbredningen av ledarskap byggt på makt, ordergivning 
och kontroll. […] Det gäller inte minst i kunskapsintensiv verksamhet 
där det kan vara svårt att styra genom regler och standardisering av 
beteende. Ledarskapet får betoning på att möjliggöra utveckling.  

(SOU 2013:40, s. 134-135) 

Sådan kultur och sådant ledarskap handlar delvis om att skapa tillit i 
relationen mellan ledare och medarbetare. Det görs inte bara med 
hjälp av ett lyhört ledarskap, utan kräver också medledarskap, där med-
arbetarna – eller ibland brukarna – tar ett större ansvar (Bringselius, 
2018).  

I den intervjustudie om verksamhetsutveckling som Tillitsdele-
gationen låtit genomföra framhålls ett ledarskap som ger en tydlig 
riktning, sätter ramar och förväntningar, men där medarbetarna är 
delaktiga och tillåts påverka. Många lyfter vikten av att skapa tillit 
mellan medarbetare och chef och att främja en kultur som präglas av 
att ”tänka” och ”prata” utveckling (Governo, 2018, s. 19).  

 



SOU 2018:48 Styrande, störande eller stödjande? Hur tillsynen ... 

61 

Det är något magiskt som händer om alla känner sig lyssnade på, om 
man ger tid och närvaro då får man något tillbaka. Det bara händer. Jag 
ställer höga krav och förväntar mig att de gör ett bra jobb och då gör de 
det.  

(chef omsorg Governo, 2018, s. 20) 

Organisering och arbetssätt som underlättar lärande kring utfall  
för kunder/medborgare/brukare 

Ett annat sätt att närma sig frågan om förutsättningar för utveckling 
är via teorier om lärande organisationer och förbättringskunskap. 
Dessa intresserar sig för arbetsorganisationen i bemärkelsen pro-
cesser och arbetssätt. Det handlar t.ex. om att organisera verksam-
heten på ett sätt som underlättar en helhetssyn, och om att aktivt 
skapa arenor och tid för utbyte av kunskap och erfarenhet 
(Bringselius, 2018). På ett mer övergripande plan ökar möjligheterna 
till lärande om det går att följa hela t.ex. vårdperioden för en patient, 
snarare än fragment av densamma (SOU 2017:48).  

Under senare år har intresset ökat för processorienterade arbets-
sätt. Dessa syftar till att, med hjälp av t.ex. systemkunskap, mätning 
av variation i utfall och kunskap om förändringspsykologi och vad 
som motiverar människor, generera förbättringar som ökar värdet för 
kunderna eller medborgarna. Några exempel på sådana inriktningar är 
Business Process Reengineering, Lean Production, Vanguard-meto-
den7 eller Plan Do Study Act (PDSA eller på svenska planera, göra, 
studera, agera). Det senare brukar illustreras av ett lärandehjul som 
behöver snurra för att en kontinuerlig utveckling ska ske (se t.ex. 
Langley m.fl., 2009).  

En viktig aspekt som brukar betonas i processorienterade arbets-
sätt är att utveckling och förbättring åstadkoms genom att testa för-
ändrade arbetssätt i liten skala och sedan utvärdera, förfina, testa 
igen osv. Uppföljning samt analys av vilka antaganden som nuva-
rande arbetssätt grundar sig på och vilka orsaker som ligger bakom 
olika problem, är också en viktig del. Ytterligare en aspekt som bru-
kar betonas i teorier om lärande organisationer är att lärande sker i 
sociala sammanhang och genom samskapande. Samskapande handlar 
här om att utveckla t.ex. vård- och omsorgstjänster tillsammans med 
                                                                                                                                                          
7 Vanguard-metoden används i en av de försöksverksamheter som Tillitsdelegationen följt, se 
SOU 2018:38, kapitel 8. 
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dem som tjänsterna riktar sig till (Batalden m.fl., 2015, refererad i 
Andersson m.fl., 2017).  

Förändringar med hjälp av processorienterade arbetssätt kan vara 
mindre genomgripande, t.ex. så kallade ständiga förbättringar, eller 
mer genomgripande. Ahrenfelt (2013) skiljer här på förändringar av 
första ordningen, där man förnyar och förbättrar inom befintligt 
system, och förändringar av andra ordningen där man förändrar hela 
systemet och där en ny problembild eller ett nytt tankemönster 
framträder (se även Agyris & Schön, 1996).  

Brukaren som utgångspunkt för utvecklingsarbete 

Även när verksamhetsföreträdare inom skola och omsorg får svara på 
hur de ser på verksamhetsutveckling och vad som är viktigt för att det 
ska komma tillstånd, uppges att brukar- och elevfokus utgör en central 
drivkraft för utveckling. Respondenterna menar att det ofta är i den 
nära kontakten med brukarna som utvecklingsbehoven blir tydliga 
och idéerna kommer. Man uttrycker att det är viktigt att verksamhets-
utveckling utgår ifrån de individuella behov som brukare och elever 
har (Governo, 2018).  
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5 Nya sätt att granska – lärdomar 
från försöksverksamheter 

I detta kapitel beskrivs ett antal försöksverksamheter och pilot-
projekt som bedrivits på Skolinspektionen, IVO och Arbetsmiljö-
verket, där man testat nya sätt att granska. Även två försöks-
verksamheter där kommuner testat olika former av granskning 
inkluderas. Merparten av försöksverksamheterna har följts av fors-
kare på uppdrag av Tillitsdelegationen. Försöksverksamheterna kan 
kontrasteras mot en smalare inriktning mot regelefterlevnad och 
handlar bl.a. om kvalitet som bedömningsgrund (Skolinspektionen 
avsnitt 5.1) och en mer dialogbaserad tillsyn (IVO avsnitt 5.2). 
Vidare belyses granskning där större hänsyn tas till relationella och 
kontextuella aspekter (Linköpings kommun avsnitt 5.3) och en mer 
utvecklingsfrämjande snarare än kontrollerande inriktning (Malmö 
stad avsnitt 5.4). Avslutningsvis beskrivs ett försök med mer sam-
verkan bl.a. i syfte att belasta granskade verksamheter mindre 
(Arbetsmiljöverket och IVO avsnitt 5.5). 

5.1 Skolinspektionens regelbundna 
kvalitetsgranskning 

Skolinspektionen har under hösten 2017 testat en ny gransknings-
modell, tänkt att komplettera den regelbundna tillsynen, som kallas 
regelbunden kvalitetsgranskning. Försöksverksamheten har på upp-
drag av Tillitsdelegationen följts av Magnus Erlandsson, doktor i 
statsvetenskap och lektor i ledarskap vid institutionen för skolut-
veckling och ledarskap vid Malmö universitet. 

Bakgrunden till Skolinspektionens initiativ är önskemål om att 
myndigheten ska bidra mer till kvalitet och i slutändan förbättrade 
kunskapsresultat för elever, samt att myndigheten ska ge en mer 
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nyanserad återkoppling till granskade skolor (Skolinspektionen, 
2017b). Skolinspektionens tillsyn har också kritiserats för att den är 
begränsad till avvikelserapportering, inte ger formativa bedöm-
ningar1, råd och stöd. Därutöver har synpunkter framförts på att 
myndighetens underlag och analyser är otillräckliga för att uttala sig 
så definitivt om verksamhetens brister som man gör.2  

Utformning av försöksverksamheten 

Regelbunden kvalitetsgranskning innebär en granskning av kvali-
teten inom fyra områden: skolornas undervisning och utbildning, 
rektors ledarskap, trygghet och studiero, samt bedömning och 
betygssättning. Varje område värderas utifrån om skolan lever upp till 
olika typer av indikatorer, kriterier och beskrivningar i låg, viss eller 
hög grad. Bedömningen leder fram till en gradering, dvs. Skolinspek-
tionen sätter ett slags betyg på skolan – god kvalitet, förbättrings-
områden finns eller förbättringsarbete är nödvändigt. I beslut och munt-
lig återkoppling till skolor och huvudmän inkluderas både brister och 
det som fungerar väl.  

I försöksverksamheten har två inspektionsmodeller testats, en med 
endast regelbunden kvalitetsgranskning enligt ovan och en med regel-
bunden kvalitetsgranskning och tillsyn kombinerat. Den regelbundna 
kvalitetsgranskningen har flera likheter med de kvalitetsgranskningar 
som myndigheten också genomför. De senare görs dock utifrån ett 
visst tema, som varierar, och på slumpvist utvalda skolor. Vid regel-
bunden kvalitetsgranskning däremot granskas samma områden hos 
alla skolor som skulle fått regelbunden tillsyn, utifrån en fastlagd 
mall som tillämpas på samma sätt överallt.  

Erlandsson har följt försöksverksamheten bl.a. utifrån om denna 
fungerat mer kvalitetsdrivande och mindre administrativt belastande 
för de granskade, jämfört med regelbunden tillsyn.  

                                                                                                                                                          
1 Att arbeta med formativ bedömning handlar om att sträva efter en lärandekultur och ett klass-
rumsklimat där elever kan och vill lära, genom att tydliggöra mål, hur varje elev ligger till i 
förhållande till målen och genom återkoppling om hur eleven ska komma vidare mot målen 
(Skolverket, www.skolverket.se). 
2 Se t.ex. OECD (2015), SOU 2017:35, Riksrevisionen (2013), Statskontoret (2017a), Erlandsson 
(2018a). 
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En mer kvalitetsdrivande granskning? 

Erlandsson (2018a) menar att den regelbundna kvalitetsgransk-
ningen är mer kvalitetsdrivande såtillvida att den leder till åtgärder 
som påverkar skolans kärnverksamhet – undervisningen. Gransk-
ningen verkar vara kvalitetsdrivande framför allt för de skolor som 
fått fler eller lite större och bredare utvecklingsområden utpekade, 
vilket indikerar att granskningen gör störst nytta i skolor som brot-
tas med lite större problem. Erlandsson problematiserar dock den 
kvalitetsdrivande effekten, utifrån främst två aspekter – detaljerings-
graden i inspektörernas bedömningsunderlag samt hur pedagogisk 
forskning används. Nedan ges ett exempel på hur Skolinspektionens 
bedömning görs (en fullständig redogörelse finns i Skolinspektio-
nen, 2017c). 
 

Exempel på bedömningsunderlag kring ett av fyra granskade 
områden: undervisning och utbildning 
För att få värderingen att man i hög grad möter inspektionens 
indikatorer för god undervisning, vilket ger omdömet god kvalitet 
i utbildningen, krävs övergripande att: 

• Undervisningen är målfokuserad, strukturerad och innehåller 
ett aktivt lärarstöd för eleverna 

• Undervisningen är utmanande för alla elever 

• I undervisningen ges återkoppling mellan elever och lärare 
angående undervisningens kvalitet och elevers lärande/kun-
skapsutveckling 

 
Det finns tio indikatorer för att göra den övergripande bedöm-
ningen ovan. Två exempel på indikatorer är att lärare som i hög 
grad lever upp till god kvalitet i sin undervisning: 

• Tydliggör undervisningens syfte under lektionerna och för-
klarar för eleverna hur syftet med lektionen/arbetsområdet 
relaterar till de enskilda momenten/aktiviteterna 

• Strukturerar undervisningen så att lektioner har ett logiskt 
flöde av olika moment/aktiviteter och där de enskilda momen-
ten/aktiviteterna tydligt relaterar till lektionens/arbetsområ-
dets övergripande syfte 
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Varje indikator innehåller i sin tur tre möjliga nivåer: hög, viss och 
låg grad. Ett exempel: 

• Lärarna tydliggör undervisningens syfte under lektionerna och 
förklarar för eleverna hur syftet med lektionen/arbetsområdet 
relaterar till de enskilda momenten/aktiviteterna (hög grad) 

• Lärarna tydliggör ibland undervisningens syfte under lektio-
nerna och förklarar för eleverna hur syftet med lektionen/ 
arbetsområdet relaterar till de enskilda momenten/aktivi-
teterna (viss grad) 

• Det förekommer sällan att lärarna tydliggör undervisningens 
syfte under lektionerna och förklarar för eleverna hur syftet 
med lektionen/arbetsområdet relaterar till de enskilda momen-
ten/aktiviteterna (låg grad). 

 
Det totala antalet indikatorer för de fyra bedömningsområdena 
är 32 till antalet, vilket ger 96 (32 x 3) olika möjliga värderingar 
på varje skola. Den sammanfattande bedömningen i graderna god 
kvalitet, förbättringsområden finns och förbättringsarbete är nöd-
vändigt bestäms av kombinationen av omdömen – t.ex. krävs för 
att en skola ska få den sammanfattande bedömningen god kvalitet 
att minst ett av de fyra bedömningsområdena värderas som i hög 
grad, två i viss grad och inget i låg grad. Inget område väger tyngre 
än något annat. 

 
Erlandsson exemplifierar vidare bedömningen med ett utdrag ur ett 
lektionsobservationsprotokoll, som enligt Erlandsson inleds med 
många berömmande ord om lärarens sätt att undervisa, men som 
avslutas så här:  

Läraren kommunicerar i mycket låg grad kunskapskrav och övriga 
läroplansmål i sin undervisning. Det förekommer mycket få exempel på 
lärarens återkoppling till eleverna beträffande deras kunskapsutveckling 
utifrån läroplanen. 

(Erlandsson, 2018b, s. 44) 
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Skolan uppmanades därför påbörja ett utvecklingsarbete för att få 
lärarna att oftare relatera sin undervisning till läroplan och kunskaps-
kraven. Erlandssons problematisering handlar om huruvida sådana 
specifika rekommendationer verkligen leder till högre kvalitet: 

Men vet vi med säkerhet att en sådan insats höjer undervisningens kvali-
tet och stärker möjligheterna för eleverna att nå sina mål? […] peda-
gogisk forskning får nog sägas vara lite kluven här. […] Men i sitt beslut 
för inspektionen fram en sådan övertygelse, om en ganska enkel korre-
lation mellan insats och effekt, och att det är just de insatser som man 
föreslår som är de rätta […]. 

(Erlandsson, 2018b, s. 44) 

Erlandsson menar att nästan varje kriterium som används i bedöm-
ningen kan problematiseras utifrån att forskningen inte är så entydig 
att det går att utforma så tydliga framgångsrecept som Skolinspek-
tionen har tagit fram och jämför praktiken med.  

En mindre administrativt belastande granskning? 

När det gäller granskningens administrativa belastning så bedöms 
den inte bli mindre för de granskade jämfört med regelbunden till-
syn, vilket inte heller är Skolinspektionens främsta syfte med den 
nya granskningsformen. Det administrativa arbete som krävs av 
granskade verksamheter utgörs främst av dokumentation som krävs 
in i förväg, intervjuer på plats och rapportering om genomförda in-
satser i efterhand. Så gott som alla skolledare som intervjuades i stu-
dien hade förståelse för att granskning inte kan genomföras utan att 
det tar tid och resurser från skolan. Flera ställde sig dock frågande 
till varför de först skulle besvara en mängd frågor skriftligt, och 
sedan besvara samma frågor vid intervjutillfället. 

Det var väldigt mycket information de vill ha in från oss, och jag tycker 
att vi fick lite för kort tid på oss. Deras beslut efter besöket dröjde där-
emot väldigt länge. Och jag tror också att de kunde ha klarat sig bra utan 
all den skriftliga information de fick in när det gäller hur vi arbetar med 
det eller det. För vi fick precis samma frågor när vi intervjuades som de  
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ville att vi i förväg skulle svara på skriftligt. Men jag gissar att de väl ville 
se om det fanns en konsekvens mellan vad vi skrev och hur vi pratade 
om det (intervju med rektor). 

(Erlandsson, 2018b, s. 39-40)  

Förslag till förändringar  

Erlandsson föreslår flera förändringar av Skolinspektionens gransk-
ning. Han menar för det första att skolans egna idéer och den kun-
skap som finns där bör kunna tillmätas ett större värde. T.ex. skulle 
de granskade kunna få göra fler egna val kring vilka utvecklingsom-
råden som ska prioriteras och hur skolan ska utveckla och förbättra 
sig. En kommentar från en rektor illustrerar: 

Som en del i systematiska kvalitetsarbetet har ju jag och vi en relativt 
god bild av våra utmaningar och problem. Vi gör ju egna analyser som 
nog måste tillmätas ett visst värde, särskilt i relation till att vi har en mer 
nära och längre erfarenhet av den skola vi arbetar i, än vad skolin-
spektörerna kan få under sina få dagar här. Ändå fick jag intrycket av att 
deras analys liksom ska trumfa våra egna analyser. Visst, de kommer in 
med ett lite annat perspektiv, men ändå (intervju med skolledare). 

(Erlandsson, 2018b, s. 41) 

Erlandsson menar att granskningen skulle kunna börja med en dialog 
med huvudmannen, skolledaren och några pedagoger, där de får 
berätta om de utmaningar skolan har och de områden som de vill 
utveckla.  

Vidare menar Erlandsson att inspektörerna borde få dela med sig 
mer av sin kunskap och ge mer konsultativa, instruerande råd. I den 
nya granskningsmodellen görs det i viss utsträckning, men inte fullt 
ut. För att klara det menar Erlandsson att inspektörerna behöver mer 
tid än två dagar per skola, vilket förutsätter en hårdare gallring av ut-
valda skolor i den risk- och väsentlighetsanalys som redan genomförs. 

Erlandsson föreslår även att skolans specifika utmaningar och 
förutsättningar får avgöra både hur granskningen utformas och vilka 
inspektörer som deltar. En skola vars utmaning handlar om trygghet 
och studiero skulle kunna granskas av en inspektör med särskild 
erfarenhet av andra skolors framgångsrika arbete med att förbättra 
studiero (Erlandsson, 2018a). 
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Skolinspektionens utvärdering av försöksverksamheten 

Skolinspektionens egna utvärdering (Skolinspektionen, 2018) visar 
att regelbunden kvalitetsgranskning bidrar till mer kunskap jämfört 
med regelbunden tillsyn genom att lyfta skolors styrkor såväl som 
utvecklingsområden. Baserat på intervjuer med rektorer och huvud-
män konstateras att inspektionsmodellens nyanserade återkoppling 
väcker en vilja att agera och de utpekade utvecklingsområdena ses 
som en viktig drivkraft i arbetet.  

Graderingen av skolorna genererar blandade reaktioner. Medan 
många uppskattar graderingen förekommer hos andra en oro för 
vilka konsekvenser det kan få på en skolmarknad. Några respon-
denter framhåller även svårigheten och begränsningen i att samman-
fatta en verksamhets arbetsprocesser så mycket som görs i och med 
graderingen. Respondenterna framför önskemål om mer fördjupade 
diskussioner om besluten samt konkreta råd kring hur verksamheten 
kan komma vidare inom aktuell arbetsprocess.  

Ingen tydlig skillnad mellan de två inspektionsmodeller som tes-
tats kan påvisas, dvs. det spelade ingen större roll om kvalitets-
granskningen kombinerades med tillsyn eller ej. En utmaning som 
inspektörerna påtalar är att tiden upplevs som alltför begränsad i 
förhållande till omfattningen på bedömningarna, särskilt i den mo-
dell där även tillsyn inkluderas. En annan utmaning är svårighets-
graden i bedömningarna. Här lyfter inspektörerna en farhåga om 
Skolinspektionen verkligen identifierar verksamhetens mest priori-
terade utvecklingsområden. Många inspektörer välkomnar ändå 
inriktningen mot att bedöma kvalitet. De upplever även en större 
möjlighet att nyttja den egna utredarkompetensen inom ramen för 
regelbunden kvalitetsgranskning jämfört med inom den regelbundna 
tillsynen, vilket upplevs som stimulerande.  

Skolinspektionen föreslår baserat på resultaten i utvärderingen 
att myndigheten inför regelbunden kvalitetsgranskning. Modellen 
utan tillsyn förespråkas eftersom resultatet från de två modeller som 
testats inte skilde sig åt. Vidare föreslås bedömningsunderlagen 
minska i omfattning och graderingen tas bort från besluten då den 
inte upplevdes skapa ett tydligt mervärde.  
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5.2 IVO:s dialogbaserade tillsyn 

IVO har genomfört två pilotprojekt som, på uppdrag av myn-
digheten, utvärderats av en forskargrupp vid Jönköping Academy: 
Ann-Christin Andersson, Boel Andersson Gäre, Johan Thor och 
Raymond Lenrick. Andersson m.fl. har utvärderat i vilken utsträck-
ning tillsynen fungerade stödjande respektive hindrande för verk-
samhetsutveckling och förbättring i de tillsynade verksamheterna. 
Utifrån teorier om organisatoriskt lärande, samskapande och för-
bättringskunskap belyser utvärderingen vad som bidrar (eller inte 
bidrar) till en ömsesidig tillit och i förlängningen till ett fördjupat 
lärande som grund för förbättring (Andersson m.fl., 2018). 

Utformning av pilotprojekten 

Den första pilotverksamheten var en tillsyn med systemansats3, där 
IVO tog ett helhetsgrepp på en kommun som organisation med dess 
olika delar. Bakgrunden var återkommande konstaterade brister i 
socialtjänsten, där ordinarie tillsyn av respektive verksamhet för sig 
inte avhjälpt problemen. I tillsynen med systemansats sammanställ-
de myndigheten först ett underlag om kommunens organisation, 
styrning och ledning samt resultat. Utifrån det förde IVO dialog 
med kommunens ledning, tjänstemän och förtroendevalda för de 
olika nämnderna, samt kommunstyrelsens ordförande. Syftet med 
dialogen var dels att skapa en gemensam problembild, dels att få en 
större förståelse för orsakerna till bristerna och varför de kvarstod. 
Målet var att bidra till ett lärande och en utveckling av verksam-
heterna. 

Den andra pilotverksamheten var en riskbaserad tillsyn initierad 
utifrån återkommande brister i primärvården, med fokus på verksam-
heternas systematiska förbättringsarbete. Tillsynen i sig var av mer 
traditionellt slag, med inspektioner på vårdcentralerna utifrån en 
gemensamt framtagen frågemall. Återföringen var dock bredare, med 
en regional återföringskonferens där samtliga vårdcentraler i regionen 

                                                                                                                                                          
3 Med systemansats avses att i tillsynen ha ett helhetsperspektiv, vilket är viktigt vid granskning 
av komplexa problem där orsakerna inte är uppenbara. Tillsynen behöver då omfatta den grans-
kade organisationens hela styrkedja inklusive mikronivån (verksamheten där mötet med patien-
ten eller brukaren sker), mesonivån (förvaltning/beställare) och makronivån (politisk nivå). För 
en beskrivning av de olika nivåerna i ett system, se t.ex. Ramböll (2017) eller Governo (2017). 
Ytterligare ett exempel på en tillsyn med systemansats finns i avsnitt 6.1.2. 
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bjöds in till diskussion om tillsynens resultat. Ett par verksamheter 
fick vid konferensen berätta om framgångsfaktorer i sitt systema-
tiska förbättringsarbete och deltagarna fick sedan arbeta i grupper 
med hur de kunde utveckla sitt eget systematiska förbättringsarbete. 
Målet var att återföringen skulle bidra till lärande och utveckling i 
verksamheterna. 

Resultat 

Enligt Andersson m.fl. upplevde både inspektörerna och verksam-
heterna att riskobjektsanalysen inte var fullt aktuell, dvs. de risker 
som identifierats på förhand visade sig inte alltid stämma. För-
beredelsearbetet i tillsynen tog av den anledningen tid från dialogen, 
men upplevdes inte störa en positiv ton i den fortsatta processen. 
Vissa verksamheter ansåg att IVO:s diskussionsunderlag som låg till 
grund för dialogen var för omfattande, men att det skickades ut i 
förväg startade i en del verksamheter en process som upplevdes sätta 
igång ett förbättringsarbete. Dokumentationen efter tillsynen har 
enligt respondenterna använts i verksamheterna. Verksamheterna 
uppskattade att inspektörerna tog upp styrkor både muntligt och i 
rapporten efter dialogen. Dialogkonferensen, där vissa av de till-
synade verksamheterna fick presentera sitt pågående förbättrings-
arbete, upplevdes som mycket positivt. Vissa ville se en mer omfat-
tande, löpande tillsyn, medan det internt på IVO konstaterades att 
det tog mycket resurser att genomföra en systemtillsyn. 

Sammantaget uttrycktes uppskattning över IVO:s inriktning mot 
lärande, bl.a. utifrån att många ansåg att ”en alltför fyrkantig regel-
styrning” kan hindra lärande och bli till nackdel för enskilda brukare/ 
patienter (Andersson m.fl., 2018, s. 8). Generellt tryckte responden-
terna på vikten av att inspektörerna inte gömmer sig bakom fråge-
formulär, utan att de tvärtom visar på insikt i den granskade verk-
samheten och helst har egen erfarenhet från den typ av verksamhet 
som de tillsynar. Såväl verksamheter och inspektörer menade även 
att inspektörerna behöver ha kunskap om ledning och styrning samt 
i att hålla framgångsrika dialogmöten. Önskemål om mer av en 
gemensam problembeskrivning att utgå ifrån och gemensamt beslut 
om inriktning för tillsynen framfördes, fler former för dialog och 
större möjlighet till rådgivning med IVO inför beslut i den egna 
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verksamheten. Inspektörerna efterfrågade även bättre metodik och 
systematik internt.  

Förslag för ökat lärande 

Andersson m.fl. reflekterar utifrån kunskap om organisatoriskt 
lärande, samskapande och förbättring kring hur tillsynen skulle 
kunna bidra mer till lärande och i slutändan en bättre och säkrare 
vård och omsorg. Här lyfter författarna att riskobjektsanalysen och 
förberedelsearbetet inför en tillsyn skulle behöva effektiviseras och 
föreslår mer inslag av samskapande. När IVO uppmärksammat ett 
behov av tillsyn föreslås en inledande dialog med berörd verksamhet 
kring behov, inriktning och omfattning. Vidare föreslås att patien-
ter/brukare eller representanter för dessa grupper involveras i till-
synen, vilket kan bidra till att hålla fokus på det väsentliga. De lyfter 
även andra frågor, såsom om tillsynen kan bli mer kontinuerlig och 
belysa ett längre tidsförlopp, t.ex. genom att inriktas mot hur 
resultaten var ett år tidigare, hur det är nu och – utifrån en gemensam 
diskussion – hur det bör vara om ett till två år. Avslutningsvis lyfter 
forskarna att mer rådgivning skulle kunna skapa förutsättningar för 
ömsesidig tillit och mer lärande och förbättring, t.ex. utifrån goda 
exempel. 

5.3 Linköpings kommun – insyn i grundskolan 

2013 startade utbildningsförvaltningen i Linköping ett projekt för 
att lyfta och sprida de goda undervisningserfarenheter som finns på 
kommunens skolor. Syftet var att stödja skolutveckling och på så 
sätt komplettera Skolinspektionens snävare fokus på avvikelser. Ola 
Fransson, fil. dr. i idéhistoria vid Malmö universitet, har för Tillits-
delegationens räkning följt insynsprojektet under 2017. Han jämför 
i sin rapport projektet med Skolinspektionens regelbundna tillsyn 
utifrån hur de olika sätten att granska skapar förutsättningar för att 
utveckla tillit mellan granskare och granskad (Fransson, 2018). 
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Utformning av försöksverksamheten 

Projektet innebär att förstelärare i kommunen arbetar deltid med att 
genomföra så kallade insynsbesök i kommunens grundskolor. Insyns-
besöken innehåller i huvudsak tre delar: självskattning, intervjuer och 
observationer. Efter att ett av rektorn utpekat arbetslag fått göra en 
självskattning utifrån ett antal påståenden, intervjuas skolledningen av 
företrädare för huvudmannen. Intervjun ingår i ett underlag som 
studeras av observatörerna innan skolbesöket. Besöket tar två dagar, 
där den fösta innebär klassrumsbesök och där dag två ägnas åt åter-
koppling. Återkopplingen omfattar både styrkor och utvecklings-
områden. Utgångspunkten är mål och riktlinjer i skollagen och läro-
planen. Fem teman står i fokus vid observationsbesök: normer och 
värden, elevinflytande, förutsättningar för god undervisning, kun-
skap, lärande och undervisning samt styrning och kvalitetsarbete. 
Ett år efter besöket sker en återkoppling från huvudmannen till skol-
ledningen kring de utvecklingsområden som identifierades vid 
insynsbesöket. 

Förutsättningar för tillit mellan granskad och extern granskare 

Utgångspunkten är att tilliten mellan granskad och granskare är 
viktig för att överbrygga den maktasymmetri som råder i relationen. 
Avgörande för om den granskade ska kunna utveckla tillit till grans-
karen är enligt Fransson hur den granskade bedömer den externa 
granskarens omdömesförmåga. Med omdömesförmåga avser fors-
karen dels kunskap om verksamheten och dels förmåga att värdera 
verksamheten. Kunskapen handlar både om lokala och statliga styr-
dokument, om att kunna bedöma vad som händer i ett klassrum och 
om att förstå kontexten, dvs. kunskap om de specifika förutsätt-
ningar och möjligheter som den granskade skolan har. För att tillit 
ska kunna utvecklas behöver den som granskas uppfatta att kunska-
pen, inklusive denna kontextkunskap, kopplas till en utvecklad för-
måga att värdera och vikta de olika aspekter som framkommer i 
granskningen. 

Om det finns en oenighet på den här punkten [kontexten] blir förut-
sättningen för att bygga tillit dålig. De som blir bedömda accepterar ett 
negativt utfall om de har en samsyn med avseende på [kontexten]. Om 
samsyn saknas […] riskerar omdömet att uppfattas som ett övergrepp 
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från den granskades sida, det vill säga det som är kvar efter granskningen 
är en erfarenhet av omdömeslös maktutövning.  

(Fransson, 2018, s. 338) 

Rektorer och observatörer menar att Skolinspektionen ”ofta hamnar 
i situationer där det råder oenighet mellan rektor och inspektör om 
sammanhanget” (Fransson, 2018, s. 341). Här har insynsprojektet 
flera förutsättningar som möjliggör en större hänsyn till kontexten 
jämfört med Skolinspektionen. Kontextkänsligheten underlättas inte 
bara av att observatörerna vid insynsverksamheten kommer från kom-
munen och är erkänt duktiga pedagoger, utan också av att resultaten 
inte syftar till att vara jämförbara med varandra. Denna skillnad mot 
Skolinspektionens tillsyn gör att insynsprojektet enligt Fransson inte 
ska ses som ett alternativ till Skolinspektionens tillsyn, utan som ett 
rent skolutvecklingsprojekt.  

Resultat 

Fransson menar att insynsprojektet efter några års arbete med att 
utveckla verksamheten har byggt upp en tillit från Linköpings sko-
lor. Förmågan till kontextkänslighet och förståelse för avståndet 
mellan vad som står i styrdokumenten och skolans verklighet gör att 
verksamheten jämfört med Skolinspektionen har hög legitimitet 
bland rektorerna. En rektor uttrycker det som att ”’Alldeles oavsett 
hur skollagarna ser ut, så lyckas vi ju inte göra exakt vad som står 
där’” (Fransson, 2018, s. 341). Skolinspektionens granskning utgår 
i stället ifrån tanken om en tydlig och hierarkisk styrkedja, som 
enligt Fransson (2018, s. 344) i stället innebär en ”avkontextuali-
sering av professionens utmaningar till förmån för fokus på lagpara-
grafer […]” (jämför Lindgren, J. 2014).  

En skillnad i utförandet av insynsprojektet jämfört med Skol-
inspektionens tillsyn är den snäva tidsramen där återkopplingen sker 
redan dagen efter observationstillfället. När Fransson undersöker 
hur observatörerna uppfattar tidsramen hävdar de att den är en för-
del såtillvida att den gör processen intensiv, där alla sinnen måste 
användas för att skapa en helhetsbild av det som observeras. En 
observatör uttrycker det som att ”från den sekund man kliver ur 
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bilen /…/, så börjar man ju observera” (Fransson, 2018, s. 339). Där-
igenom skapas ett sammanhang som klassrumsobservationen kan 
placeras in i. 

5.4 Malmö stad – utvecklingsbesök i förskolan 

Malmö stads förskoleförvaltning införde 2014 så kallade kvalitets-
besök på Malmös samtliga förskolor. Dessa har till 2017 omarbetats 
till utvecklingsbesök. Syftet med besöken är att höja verksamheternas 
kvalitet, stärka det kollegiala lärandet och stärka professionen. Bak-
grunden är att Malmö stad velat utforma ett uppföljningsverktyg 
som tar fasta på läroplanens kvalitativa aspekter och abstrakta ideal, 
snarare än att fastna i mål eller mätbara, snävt definierade indikatorer 
(Altermark & Mukhtar-Landgren, 2018). Under 2017 har initiativet, 
på uppdrag av Tillitsdelegationen, följts av forskarna Niklas 
Altermark, fil. dr. på statsvetenskapliga institutionen vid Lunds uni-
versitet och Dalia Mukhtar-Landgren, lektor och fil. dr. vid samma 
institution. 

Utformning av försöksverksamheten 

Utvecklingsbesöken, liksom tidigare kvalitetsbesök, består av tre 
steg – självskattning, besök och återkopplingssamtal. Förskolan gör 
först en självskattning med hjälp av ett självskattningsverktyg som 
täcker sex områden (fyra gemensamma och två valfria). Varje om-
råde skattas på en skala 1–4. I ett andra steg genomförs platsbesök 
av medarbetare i förskoleområdenas pedagogiska team (en stöd-
funktion som finns i varje utbildningsområde inom förvaltningen). 
Det tredje steget är ett återkopplingssamtal där självskattningen 
jämförs med kvalitetsstödjarnas bedömning.  

När besöken initierades 2014 låg fokus på återkoppling till huvud-
mannen, en slags kontroll, men 2017 har syftet ändrats till att i stället 
betona verksamhetsutveckling och kollegialt lärande. Ett exempel på 
förändringar som gjorts för att förskjuta fokus är att återkopplingen 
nu endast sker genom dialog, i stället för som tidigare med dialog och 
ett så kallat spindeldiagram. Med hjälp av spindeldiagrammet summe-
rades tidigare förskolans framgångs- respektive utvecklingsområden 
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med poäng på en skala 1–7, vilket upplevdes som ett hinder för läran-
de och utveckling. En respondent beskriver:  

I praktiken spelar det nog inte så stor roll med framgångs och utveck-
lingsområde för där stämningen ofta dog, det var när vi tog fram spindel-
diagrammet. Det kunde varit hur bra diskussioner som helst både inom 
framgångsområde och utvecklingsområde men alldeles för ofta när vi 
tog fram det där spindeldiagrammet så blev det liksom, jaha hur blir det 
här nu då? Så satt dom och funderade så, fick vi bara en tvåa? (intervju) 

(Altermark & Mukhtar-Landgren, 2018, s. 316). 

Även antalet områden och skalan för självskattning bantades rejält 
vid övergången från kvalitetsbesök till utvecklingsbesök, utifrån att 
kvalitet av förskoleförvaltningen inte anses kunna fångas i ett speci-
fikt värde i en matris eller genom att fälla ett slutgiltigt omdöme.  

Maktrelationen förstärker känslan av kontroll 

Altermark och Mukhtar-Landgren visar i sin analys på spänningen 
mellan kontroll och utveckling, där det organisatoriskt råder olika 
uppfattningar om vilket syfte som är viktigast, och där det anses 
svårt att åstadkomma en återkoppling som är meningsfull både för 
förskolorna och som utvärderingsunderlag för huvudmannen.  

På individuell nivå konstateras att medarbetare som tagit emot 
utvecklingsbesök ibland upplevt dessa som en form av kontroll, trots 
att det explicita syftet varit utveckling och lärande. Altermark och 
Mukhtar-Landgren menar att upplevelsen verkar ha mindre med 
besökens utformning att göra, och mer med den maktrelation och 
hierarki som råder. 

I vår tolkning förefaller det därmed som att känslan av att vara granskad 
och kontrollerad har att göra med upplevelsen av att vara underordnad; 
det är själva faktumet att det finns en maktrelation mellan olika orga-
nisatoriska nivåer – och inte utformningen av utvecklingsbesöken – som 
förklarar att upplevelsen av att vara kontrollerad kan dröja sig kvar, trots 
aktiva försök att organisera bort de kontrollerande inslagen. 

(Altermark & Mukhtar-Landgren, 2018, s. 318) 
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Utifrån begreppet tillit, belyser forskarna att de relationer som tilli-
ten grundas i präglas av en maktobalans som påverkar relationen. Ju 
längre ner i den organisatoriska hierarkin desto mer kontrollerande 
tenderar utvecklingsbesöken att uppfattas.  

Från utbildningsförvaltningens sida är man väl medveten om 
denna maktobalans och arbetar aktivt för att hantera den, t.ex. genom 
att stärka det utvecklande syftet ännu mer. Förvaltningen lägger där-
för ett stort ansvar på utvecklingsbesökarna för att dialogen blir bra 
och för att den fungerar som ett stöd för förbättring och utveckling 
av verksamheten. Utvecklingsbesökarna uppmanas även gå in i rollen 
med utgångspunkten att all personal vill och gör det bästa de kan samt 
att kommunicera det på plats, att uppträda avslappnat m.m. 

Resultat 

Forskarna konstaterar att många förskollärare är positiva till besö-
ken, men att det också finns ett antal förskollärare som inte fäster 
någon större vikt vid arbetet med kollegialt lärande, eftersom det ses 
som irrelevant och något som ”’kommer uppifrån’” (Altermark & 
Mukhtar-Landgren, 2018, s. 318). Samma respondenter tenderar 
också att anse att utvecklingsbesöken är ytterligare ett tillägg till redan 
befintliga former av utvärderingar av mer kontrollerande karaktär. 
Forskarna menar att inställningen tyder på en slags reformtrötthet 
bland anställda som är viktig att ta på allvar. Vid införande av nya 
former för utvärdering och granskning är det är viktigt att vara upp-
märksam på om gamla verktyg lever kvar snarare än ersätts av de nya. 
Utifrån ett tillitsperspektiv kan behovet därför lika väl handla om att 
ta bort styrinstrument som att lägga till en mer tillitsbaserad sådan 
(Niemann, 2016 refererad i Altermark & Mukhtar-Landgren, 2018). 

Den dominerande inställningen bland förskollärarna som inter-
vjuats är ändå att utvecklingsbesöken är ett bra tillfälle för lärande 
och utveckling som gett upphov till nya reflektioner kring arbetet 
och en vilja att förbättra verksamheten. De visar även en stor för-
ståelse för att uppföljning är nödvändig. Forskarna menar att dessa 
respondenter i stället för att uppleva en känsla av underordning, 
uppfattar besöken som något positivt, tack vare en stolthet och 
trygghet i arbetet och en förståelse för syftet med besöken.  
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Sammanfattningsvis verkar Malmö stad ha lyckats med sin ambi-
tion att finna en bättre balans mellan kontroll och utveckling, ”där 
dialog och process får företräde framför granskning” (Altermark & 
Mukhtar-Landgren, 2018, s. 321). Forskarna konstaterar: 

När förskollärare förstår att de själva äger sina utvecklingsprocesser, när 
de uppfattar besökarna som välvilligt inställda och de uppfattar det som 
att resultaten inte är skrivna i sten, så ökar också chansen att det hela 
ses som en form av utvecklingsarbete, snarare än som kontroll. Flera 
respondenter som uppskattat besöken betonar här speciellt bemötandet 
och förhållningssättet från de som genomför utvecklingsbesöken, vilket 
antyder att arbetet med strategier för att inte ses som en ”granskare” 
lyckas, trots alla svårigheter att ”organisera bort” de kontrollerande 
inslagen. 

(Altermark & Mukhtar-Landgren, 2018, s. 320–321) 

5.5 Samverkan mellan IVO och Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket och IVO och har på försök samverkat i en tillsyn 
av socialtjänst respektive akutsjukvård. Försöksverksamheten har 
för Tillitsdelegationens räkning följts av Linda Moberg, fil. dr. i 
statsvetenskap vid Uppsala universitet (se Moberg, 2018).  

Bakgrunden till försöksverksamheten är önskemål från verksam-
heter och från regeringen (Dir. 2016:51) om att myndigheter som 
utövar tillsyn över samma verksamheter bör samverka4, för att till-
synen ska bli mer effektiv och för att inte störa de tillsynade verk-
samheterna mer än nödvändigt.  

Eftersom många offentliga verksamheter lyder under flera olika 
lagar och förordningar, innebär det i praktiken att också flera till-
synsmyndigheter granskar samma verksamhet. Det kan medföra att 
personalen måste sammanställa information till olika myndigheter 
och ta emot besök av myndigheterna vid olika tillfällen. Det kan också 
innebära att verksamheterna får motstridiga, men utifrån sina respek-
tive tillsynsområden korrekta rekommendationer och åtgärdskrav. 

                                                                                                                                                          
4 Regeringen använder begreppet samordning, vilket ofta används synonymt med samverkan. 
Tillsynsutredningen (SOU 2004:100) skiljer dock på begreppen, där samordning avser en mer 
långtgående och formell integrering av myndigheterna, medan samverkan avser att myndig-
heter med närliggande uppdrag t.ex. inhämtar uppgifter, utför inspektioner eller formulerar 
informationsmaterial gemensamt. Moberg använder därför begreppet samverkan (Moberg, 
2018, s. 383) och samma begrepp används här. 
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Mer samverkan myndigheter emellan kostar emellertid även resur-
ser som annars kan läggas på mer tillsyn, samt medför vissa andra 
nackdelar såsom försämrad flexibilitet. Ett viktigt syfte med försöks-
verksamheten var därför att få kunskap om både vinster och kost-
nader med samverkan i olika delar av tillsynen. I ett nästa steg kan 
sådan kunskap användas för att vidareutveckla myndigheternas sam-
verkan i de delar där nyttan visar sig överstiga kostnaderna. 

Förutsättningar för samverkan 

Samverkan kan förstås som en process där representanter från olika 
organisationer arbetar tillsammans i ett specifikt projekt och mot ett 
gemensamt mål. Samverkan kan ske med olika ambitionsnivå 
(Danermark, 2000, refererad i Moberg, 2018). För att myndigheter 
ska kunna samverka pekar Moberg utifrån forskningen på tre 
förutsättningar som behöver vara uppfyllda: (i) att samverkan byg-
ger på en gemensam problembild och har ett klart syfte, (ii) att sam-
verkan har en tydlig ledning och är förankrad på olika chefsnivåer i 
de involverade myndigheterna, och (iii) att tillräckliga resurser ställs 
till förfogande (Moberg, 2018, s. 388). 

Genomförande 

IVO och Arbetsmiljöverket planerade att samverka kring samtliga 
delar av tillsynsprocessen: riskobjektsanalysen, det vill säga analysen 
av vilket tillsynsobjekt som ska granskas, planeringen och informa-
tionen till tillsynsobjektet om insatsen, genomförandet av inspektion, 
utformningen av skriftliga beslut riktade till tillsynsobjektet och slut-
ligen utformningen av annan återföring av tillsynens resultat.  

Två tillsyner omfattades, den ena av en kommuns socialtjänst, där 
IVO:s tillsyn var inriktad på socialtjänstens systematiska kvalitets-
arbete, med fokus på dialog kring problem och förbättringsåtgärder. 
Arbetsmiljöverket skulle å sin sida granska socialsekreterarnas arbets-
miljö. I det andra samverkansprojektet tillsynades en akutmottagning 
vid ett universitetssjukhus. IVO granskade patientsäkerheten för 
patienter som fått beslut om inläggning men som på grund av brist på 
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vårdplatser blir kvar på akutmottagningen. Arbetsmiljöverket grans-
kade arbetssituationen för akutmottagningens första linjes chefer och 
deras bemanningssituation. 

Samverkan skedde genom att myndigheterna inför bägge tillsyner 
höll gemensamma planeringsmöten och skickade gemensam infor-
mation till verksamheterna. I tillsynen av socialtjänsten anordnades 
ett gemensamt dialogmöte med representanter från den berörda 
nämnden, förvaltningsledningen samt förvaltningens skyddsombud. 
Vid mötet återkopplades myndigheternas respektive ställnings-
taganden och man diskuterade kopplingarna mellan god kvalitet och 
socialsekreterarnas arbetsmiljö. Vid tillsynen av akutmottagningen 
deltog IVO:s inspektör som observatör när Arbetsmiljöverket åter-
förde sina resultat till verksamheten.  

Varken riskobjektsanalysen inledningsvis eller själva inspek-
tionen samordnades dock, på grund av att grundförutsättningarna 
för det saknades. En förutsättning för att genomföra projektet var 
av tids- och resursskäl att myndigheterna kunde göra insatserna 
inom områden där de redan tidigare hade identifierat ett tillsyns-
behov. Gemensam riskobjektsanalys blev därför aldrig aktuellt. 
Vidare kom myndigheterna fram till att själva inspektionerna inte 
var lämpliga att utföra gemensamt, på grund av att det skiljde sig åt 
vilka personer de ville träffa, vilka ämnen de ville diskutera med till-
synsobjekten samt vilket material som behövdes för tillsynen. Där-
med fanns det inte heller något värde i att begära in material gemen-
samt (Arbetsmiljöverket & Inspektionen för vård och omsorg, 2018; 
Moberg, 2018).  

Resultat 

Moberg noterar till att börja med en viss besvikelse från projekt-
ledare och inspektörer över att man inte lyckades samverka i den 
utsträckning som varit ambitionen. Moberg konstaterar vidare att 
projektet varit prioriterat på ledningsnivå, men att det varit svårt att 
formulera ett gemensamt syfte och tema som skulle kunna ligga till 
grund för en gemensam inspektion, särskilt som Arbetsmiljöverket 
i det ena fallet redan planerat sin tillsyn. I det fallet hittade man dock 
ett gemensamt syfte genom dialogmötet där man belyste sambandet 
mellan en bra arbetsmiljö och en bättre verksamhetskvalitet. För ett 
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gemensamt syfte hade myndigheterna enligt en av projektledarna 
behövt börja i en analys av vad de har gemensamt och utifrån det 
gjort urvalet. Den korta tidsramen gjorde det också svårt att planera 
tillsynen så att mer omfattande samverkan kunde komma till stånd.  

Eftersom inspektionerna inte samordnades uppfattade inte heller 
verksamheterna någon samverkan mellan tillsynsmyndigheterna. 
Verksamhetschefen från socialtjänsten som granskats menar att det 
för att underlätta för verksamheten krävs att tillsynsmyndigheterna 
formulerar gemensamma beslut och åtgärdskrav. Andra framhåller 
förutsättningen att det är samma frågor som granskas: 

Det är absolut en god tanke att störa verksamheten färre gånger och 
begära in stora utredningar en gång i stället för två gånger, men då krävs 
det att det är samma frågor så att man kan ge samma svar (Verksamhets-
chef 2, Malmö). 

(Moberg, 2018, s. 399) 

Sammanfattningsvis menar Moberg att det är svårt att utifrån mate-
rialet dra slutsatser om hur samverkan kan underlätta för verksam-
heterna. Hon konstaterar dock att såväl verksamhetsföreträdarna som 
myndigheterna ser positivt på fortsatt samverkan. Moberg poängterar 
att det är viktigt att framtida samverkan dock inte sker för sam-
verkans skull, utan på förekommen anledning eller när myndig-
heterna anser att det finns ett problem som de har bättre förutsätt-
ningar att lösa gemensamt.  
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6 Vägen mot en lärande tillsyn 

Baserat på den forskning och empiri som presenterats i tidigare 
kapitel konstaterar Tillitsdelegationen att den statliga tillsynen, så 
som den är utformad i dag, bidrar till viss utveckling i granskade 
verksamheter. Tillsynen sätter också normer som har effekter bort-
om de specifika verksamheter som är föremål för tillsyn. Samtidigt 
skapar tillsynen även oönskade effekter och kan ibland förstärka en 
kultur som inte är gynnsam för dem som verksamheterna finns till 
för.  

I detta kapitel diskuteras dessa aspekter utifrån vilken inriktning 
på tillsynen som främjar ett lärande och en utveckling i granskade 
verksamheter. Därefter utvecklas hur tillsynen kan förstärka sådana 
inslag utan att samtidigt försämra tillsynens kontrollerande funktion, 
genom att bli mer situations- och verksamhetsanpassad. Vidare lyfter 
vi några potentiella målkonflikter som kräver en avvägning mellan 
olika värden, liksom behovet av en mer nyanserad syn på implemen-
tering och styrning ur ett tillsynsperspektiv. Slutligen konstateras att 
samverkan mellan t.ex. tillsyn, normering och andra funktioner i sam-
ma system är viktigt för att åstadkomma ett kontinuerligt lärande 
inom en sektor. 

6.1 Inriktning för ökat lärande 

Tillitsdelegationen menar att tillsynen kan bidra mer till lärande än 
i dag genom att förstärka vissa inslag som främjar utveckling. En 
slutsats är att tillsyn som omfattar kvalitativa aspekter i verksam-
heterna och som utgår från ett bredare brukarperspektiv snarare än 
ett snävare, juridiskt perspektiv har bättre förutsättningar att bidra 
till utveckling. Delegationen anser att det behöver ske en förskjut-
ning i fokus från granskning av regelefterlevnad i snäv bemärkelse 
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till mer granskning av kvalitativa aspekter, såsom undervisning eller 
behandling, relationer och kultur. Vid granskning av kvalitativa 
aspekter behöver det också ske på ett kvalitativt sätt. Bedömningen 
behöver t.ex. göras på en lägre konkretionsnivå när det som bedöms 
är av komplex natur. 

En annan slutsats är att tillsynsmyndigheterna även vid gransk-
ning av regelefterlevnad i snäv bemärkelse – t.ex. ett dokumenta-
tionskrav – bör granska på ett mer kvalitativt sätt. Här avses att 
granskaren behöver undersöka hur kravet tillämpas i praktiken, för 
att kontrollen ska fungera som en verklig kontroll.  

Ytterligare slutsatser handlar om att granskningen, där så är möj-
ligt och lämpligt behöver betona dialog, samskapande, hänsyn och 
anpassning till sammanhang och kontext. Det är viktigt för att han-
tera den spänning som finns mellan kontroll och utveckling, samt 
maktrelationen mellan granskare och granskad. Kopplat till det är 
inspektörernas kompetens och bemötande en viktig aspekt. Slutligen 
noteras att mer samverkan mellan tillsynsmyndigheter med närlig-
gande uppdrag kan vara ändamålsenligt, men att det är svårt att dra 
några generella slutsatser om när en mer långtgående samverkan bör 
ske. Vi konstaterar också att samverkan bör vägas mot andra sätt att 
avhjälpa de problem som identifierats. 

6.1.1 En mer kvalitativ granskning främjar utveckling 

Att i högre grad granska kvalitativa aspekter i verksamheterna utgör 
ett sätt att minska den hämmande effekten på utveckling orsakat av 
ett snävare fokus på regelefterlevnad. Det gäller särskilt där verksam-
heten består av insatser till människor som kan vara svåra att mäta. 
Här bör granskningen omfatta dessa även om det innebär att bedöm-
ningarna inte kan göras på samma konkretionsnivå.  

Granskning av kvalitet bör ske på ett kvalitativt sätt 

Tillitsdelegationen ser positivt på att såväl Skolinspektionen som IVO 
och även Arbetsmiljöverket är på väg att förskjuta tyngdpunkten i 
tillsynen av vård, skola och omsorg mot granskning av mer kvalitativa 
aspekter. Baserat på bl.a. de försöksverksamheter som delegationen 
följt menar vi dock att det är viktigt att bedömningen av kvalitativa 
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aspekter också sker på ett kvalitativt sätt. Erlandsson (2018a) som 
följt Skolinspektionens försöksverksamhet där granskning av under-
visningens kvalitet ingår, menar att detta sätt att granska är mer 
kvalitetsdrivande än regelbunden tillsyn. Han problematiserar dock 
det faktum att den pedagogiska forskningen är betydligt mindre 
entydig än vad de relativt detaljerade bedömningskriterier och indi-
katorer som används i granskningen ger uttryck för (se avsnitt 5.1). 
Resultatet kan jämföras med Hämbergs (2017) slutsats utifrån hen-
nes forskning på tillsynen av socialtjänsten när denna låg på Social-
styrelsen. Där visar hon att det vid tillsyn av komplexa aspekter 
såsom behandlingsinsatser visserligen skedde en anpassning genom 
att data om abstrakta snarare än konkreta aspekter samlades in, men 
att den sista fasen – bedömningen – ändå främst utgick från detalje-
rade och konkreta aspekter.  

Problematiseringen av detaljeringsgraden i bedömningsunder-
laget och valet av indikatorer ovan kan jämföras med gransknings-
litteraturens varningar för granskning som bygger på förutbestämda 
kriterier och indikatorer, utifrån att de sällan blir representativa för 
helheten, att de för med sig validitetsproblem samt kan leda till en 
checklistementalitet. Dahler-Larsen (2012) varnar för att resultatet 
kan bli en likriktning mot en standard, som låser in de granskade i 
ett defensivt fokus på ”mikrokvalitet” på bekostnad av komplexa, 
bredare problem som kräver ett experimenterande förhållningssätt 
(se avsnitt 4.1).  

De problem ovan som granskningslitteraturen varnar för är där-
med inte mindre relevanta vid granskning av kvalitet än vid gransk-
ning av regelefterlevnad. Hur granskningen av kvaliteten eller själva 
insatsen utformas är alltså avgörande för om den bidrar mer till 
utveckling än granskning av regelefterlevnad.  

Mindre fokus på bedömningen, mer på processen 

Ett annat sätt att minska riskerna för t.ex. checklistementalitet är att 
lägga mindre vikt vid själva bedömningen och beslutet och mer 
fokus på övriga delar av tillsynsprocessen – såsom val av tillsyns-
fokus, en första kontakt med den tillsynade, genomförande av till-
synen samt återföring till den tillsynade och till en bredare krets. 
Erfarenheterna från utvecklingsbesöken i Malmös förskolor, som 
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även de syftar till att höja kvaliteten, bidrar här med lärdomar. 
I Malmö har kommunen förskjutit fokus från ett slutgiltigt omdöme 
till dialog som stöd för förbättring. Den ändrade inriktningen moti-
verades bl.a. av att kvalitet inte ansågs kunna fångas i ett specifikt 
värde eller ett slutgiltigt omdöme, samt av att det senare av lärarna 
upplevdes hindra lärande och utveckling. En sådan mer försiktig 
inställning till betygsättning och omdömen stöds av t.ex. Power 
(1999) och Hood (2006), särskilt vid granskning av professioner och 
komplexa verksamheter. En försiktigare inställning kan även sägas 
korrespondera mer med den svenska förvaltningstraditionen, jäm-
fört med den anglosaxiska (se t.ex. Maycraft Kall, 2010).  

En rimlig slutsats utifrån empirin blir att behovet av förflyttning 
mot att granska kvalitet främst handlar om att säkerställa relevans 
och ett brukarperspektiv i granskningen – att granskningen omfattar 
och därmed även styr mot det som är väsentligt för patienter, elever 
eller brukare – snarare än ett behov av att göra en definitiv bedöm-
ning av kvalitet. En definitiv bedömning i form av ett betyg eller ett 
omdöme kan motiveras främst utifrån syftet att främja en funge-
rande marknad, genom att förse medborgare med information som 
underlättar val. Utifrån vilka effekter det får i verksamheterna verkar 
det dock vara problematiskt.  

Vidare är betygssättning och omdömen krävande resursmässigt 
och ställer höga krav på tillsynsmyndighetens förmåga att göra lik-
värdiga bedömningar, eftersom dessa kan föra med sig t.ex. mediala 
och konkurrensmässiga konsekvenser. Myndigheternas förmåga att 
göra likvärdiga bedömningar kan samtidigt ifrågasättas (Fransson, 
2018). Det kan också vara svårt att förena betygsättning med en mer 
kontextkänslig tillsyn som tar större hänsyn till det lokala samman-
hanget. Skolinspektionen föreslår också i sin utvärdering av försöks-
verksamheten (se avsnitt 5.1) att graderingen av skolorna ska tas 
bort från besluten då den inte upplevdes skapa ett tydligt mervärde 
(Skolinspektionen, 2018). 

En mer försiktig inställning till definitiva bedömningar av kvalitet 
innebär inte att tillsynen inte bör göra någon bedömning alls. Bedöm-
ningen utgör en viktig del av granskningen, men bör inte vara mer 
precis (och resurskrävande) än vad verksamhetens karaktär tillåter 
för att bibehålla relevansen. En mer sammanvägd och kvalitativ be-
dömning kan också ligga till grund för mer framåtblickande åtgärder 
i stället för att utgöra målet eller det sista steget i granskningen. 
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6.1.2 Granskning ur ett bredare brukarperspektiv 
främjar utveckling 

Ytterligare ett alternativ till en snävare tillsyn av regelefterlevnad är 
att granska utifrån ett brukarperspektiv i bred bemärkelse. Tillsynen 
kan t.ex. granska hela eller delar av det system som skapar utfallet för 
patienter, elever och brukare snarare än en enskild verksamhet eller 
huvudman. Det kan ske genom att, t.ex. via anmälningsärenden, 
identifiera systemfel där en särskild grupp medborgare ofta hamnar 
mellan stolarna (så kallade organisatoriska mellanrum, se Tyrstrup, 
2014). Tillsynen kan på så sätt bidra till att skapa en kultur som sätter 
brukarna i fokus, genom att rikta uppmärksamheten mot hur väl 
olika aktörer i vården, skolan och omsorgen tillsammans möter bru-
karnas behov. Ett exempel är att IVO:s val av riskområden för 2018 
i stället för att utgå från verksamhetsområden utgår från utsatta 
patient- och brukargrupper. Ett exempel på riskområde är barn och 
unga med psykisk ohälsa som riskerar att drabbas av bristande sam-
ordning och osammanhängande vårdkedja. 

Som nämndes i kapitel 3 menar regeringen att det i IVO:s tillsyn 
av omsorgen ingår att granska hur kommuner samverkar med andra 
och att granska system, t.ex. hur kommunen arbetar för att täcka 
utbildningsbehov, hur kommuner och enskilda vårdgivare ser till att 
chefer har möjlighet att utöva sitt ledarskap eller att granska vilka krav 
kommunen ställer vid upphandlingar (prop. 2008/09:160). IVO har 
också vid några tillfällen testat att granska en regions hälso- och sjuk-
vård eller som i försöksverksamheten (se avsnitt 5.2) en kommuns 
socialtjänst ur ett bredare perspektiv. Försöksverksamheterna har 
initierats utifrån att tidigare tillsyn av enskilda verksamheter inte av-
hjälpt bristerna. Avsikten har varit att skapa en gemensam problem-
bild, gå djupare in på de orsaker som ligger bakom bristerna och att 
försäkra sig om att tillsynens resultat riktas till dem som också har 
möjlighet att avhjälpa problemen.  

Dessa försöksverksamheter har dock utgått ifrån ett organisato-
riskt system – en kommun – snarare än det system som brukaren är 
del av. Nuvarande inriktning och krav på tillsynen i lagstiftningen 
har inte heller lämnat något större utrymme för denna typ av bredare 
granskning. Erfarenheterna från detta sätt att granska är därför knap-
pa och de positiva lärdomar som följeforskarna lyfter från IVO:s för-
söksverksamhet handlar mer om de större inslagen av dialog och 
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samskapande än om helhetsperspektivet i granskningen. Ökade in-
slag av granskning av system kan dock vara ett sätt för tillsynen att 
påverka kulturen och bidra till ett brukarperspektiv i verksamheter-
na, och samtidigt undvika de fallgropar som granskningslitteraturen 
lyfter. Här har dessutom den statliga tillsynen möjlighet att driva på 
en positiv utveckling på systemnivå som andra aktörer, såsom en en-
skild kommun eller ett enskilt landsting, saknar.  

Ytterligare ett exempel på en tillsyn med systemansats, beskrivs 
nedan. 

 

Tillsyn med systemansats av en kommuns individ- och familje-
omsorg1 
Ett exempel på en tillsyn med ett tydligt system- och brukar-
perspektiv är en pilotverksamhet som genomförts på en av IVO:s 
regionala avdelningar under våren 2018. Tillsynsavdelningen hade 
konstaterat återkommande och omfattande brister, där bakom-
liggande orsaker var otydliga. Ambitionen var att titta på flera 
nivåer i systemet för att identifiera orsakssamband och för att 
åstadkomma hållbara och bestående effekter.  

Tillsynen genomfördes i flera steg, varav det första var att 
identifiera inkomna klagomål och anmälningar. Utifrån dessa kon-
taktades flera av de klagande per telefon för att inhämta mer och 
djupare information om vilka brister de erfarit. Därefter samman-
ställdes en samlad bild som utgjorde underlag för vad tillsynen 
skulle fokusera på. Intervjuer genomfördes sedan med: 

1. Handläggare och första linjens chef (mikronivån2) 

2. Avdelningschef och socialchef (mesonivån) 

3. Kommunchef och den politiska nämnden (makronivån) 
 

Brukares och anmälares perspektiv utgjorde därmed utgångs-
punkten och beaktades genom hela systemet i syfte att identifiera 
orsakssamband. Identifierade brister integrerades sedan i en teo-
retisk modell där verksamhetens arbete med följande aspekter 
undersöktes: processer och rutiner, kompetens och resurser, struktur 
för samverkan och värdegrund. I tillsynen klargjordes flertalet 

                                                                                                                                                          
1 Ärendet hos IVO har diarienummer 24622/2017. 
2 För en beskrivning av de olika nivåerna i ett system, se t.ex. Ramböll (2017) eller Governo 
(2017). 
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otydliga orsakssamband och det blev också tydligt vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att komma tillrätta med bristerna. Beho-
vet av ett fungerande systematiskt förbättringsarbete blev t.ex. 
uppenbart. 

Efter cirka 6–12 månader planeras en uppföljning genom samt-
liga nivåer för att ta del av vidtagna åtgärder och om/hur dessa gett 
effekt i verksamheten. Denna uppföljning avslutas med att under-
söka om brukare/anmälare upplever att det skett några förbätt-
ringar i mötet med verksamheten.  

När kontrollen inte blir en verklig kontroll 

Ett starkare brukarperspektiv handlar också om att undvika ett så 
pass snävt fokus i granskningen att tillsynens kontrollerande funk-
tion inte fungerar som en verklig kontroll (jämför Power, 1999). Ett 
exempel från Storbritannien, den så kallade Staffordskandalen, där 
tillsynen misslyckades med att upptäcka allvarliga brister beskrevs 
tidigare för att illustrera denna risk (se avsnitt 4.1). I fallet Stafford 
granskades sjukhusets egenkontroll och tillhörande dokument, men 
inte resultatet av den. Gemensamt för de bägge utredningar som 
följde på skandalen, är att de trycker på behovet av att undersöka och 
utveckla kulturen i hälso- och sjukvårdsorganisationerna, bland 
annat genom att rikta mer fokus mot patienterna både från sjukhus-
ledningens och tillsynens sida. 

En viktig lärdom ur ett tillsynsperspektiv blir att granskning av 
regelefterlevnad som bygger på dokumentgranskning aldrig får sär-
kopplas från lagstiftarens intentioner med reglerna, som handlar om 
utfallet för t.ex. patienter (jämför Power, 1999 om bieffekten sär-
koppling i avsnitt 4.1). Vid granskning utifrån kraven på t.ex. kvali-
tetsledningssystem i vården eller genomförandeplaner i socialtjäns-
ten, bör tillsynen således inte kontrollera att själva dokumenten 
finns på plats utan att samtidigt undersöka eller observera hur det 
verkar fungera i praktiken. Intentionen med kravet på genom-
förandeplaner är att insatserna ska planeras tillsammans med bru-
karna, vilket förväntas öka sannolikheten för att insatserna ska möta 
brukarnas behov. Det är med andra ord först här som värdet av 
planerna uppstår. Exempel från skolan är att tillsyn av hur skolan 
arbetar mot diskriminering inte bör begränsas till kontroll av om 
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skolan har en likabehandlingsplan. Vikten av att inte endast fokusera 
på dokumenten har också uppmärksammats av både IVO och 
Skolinspektionen på senare år. 

6.1.3 Dialog och samskapande främjar utveckling 

Förbättringskunskap och teorier om en lärande organisation brukar 
betona att lärande uppstår i sociala sammanhang samt genom pro-
duktiva interaktioner och samskapande (Andersson m.fl., 2018). 
Många respondenter i vår empiri framhåller också att dialogen inför, 
under och efter en granskning främjar utveckling genom att sätta 
igång tankeprocesser och generera reflektioner kring hur verksam-
heten bedrivs. Många menar att dialogen, mer än själva bedömningen 
eller beslutet, är det som bidrar till ett lärande.  

Ett sätt att stärka en utvecklingsfrämjande faktor är därför att 
lägga mer resurser på muntlig kommunikation på bekostnad av 
skriftlig. Tillsynsmyndigheterna kan lägga något mer resurser på dia-
log inför och under inspektionen samt muntlig återföring av resul-
tatet och – som vi tidigare varit inne på – något mindre resurser på 
bedömning och beslut. Eftersom det senare ofta kräver mer skriftlig 
kommunikation och dokumentation, skulle en sådan förskjutning 
även minska den administrativa bördan för granskade verksamheter 
och olika bieffekter som tidigare berörts. Mer dialog kan också vara 
ett sätt att öka inslagen av samskapande i tillsynsprocessen, som 
både Erlandsson (2018a) och Andersson m.fl. (2018) är inne på. 
Forskarna föreslår att både Skolinspektionen och IVO skulle kunna 
involvera de granskade mer och använda deras kunskap och analyser, 
t.ex. för att öka träffsäkerheten i vilka områden som bör granskas. 
En sådan förskjutning är inte främst aktuell där tillsynen möter en 
verksamhet med allvarliga brister, utan framför allt där det finns 
förutsättningar för utveckling. Även ambitionsnivån på samskapan-
det bör variera bl.a. beroende på problembild och vilken typ av till-
syn som tillsynsmyndigheten bedömt är lämplig. 
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6.1.4 Kontextkänslighet främjar utveckling 

Empirin visar att relationen mellan granskare och granskad är viktig 
för hur tillsynen påverkar verksamheterna. För att de granskade ska 
känna tillit till granskaren är kontextkänslighet från granskarens sida 
särskilt avgörande (Fransson, 2018). Med kontextkänslighet menar 
Fransson (2018) framför allt en förståelse för verksamhetens förut-
sättningar och sammanhang när bedömningar görs. Han menar t.ex. 
att nuvarande standardiserade upplägg på Skolinspektionens tillsyn 
tvärtom medför en ”avkontextualisering av professionens utmaningar 
till förmån för fokus på lagparagrafer […]” (Fransson, 2018, s. 344). 

Den tillit som främjas med en viss kontextkänslighet från grans-
karens sida är i sin tur viktig inte minst för att överbrygga den asym-
metri eller maktobalans som följer med granskningens kontrol-
lerande funktion och som lyfts i flera försöksverksamheter (jämför 
Fransson, 2018 och Altermark & Mukhtar-Landgren, 2018). Att 
inspektörer visar en förståelse för kontexten kan alltså minska risken 
för att de tillsynade upplever en känsla av underordning vilket häm-
mar tillsynens förmåga att bidra till utveckling och ett lärande.  

Även annan forskning på skolans område stödjer att tillit i rela-
tionen både främjar skolors vilja att visa upp styrkor och svagheter 
och viljan att vidta åtgärder i enlighet med rekommendationer. Ju 
mer tillitsfull relationen är, desto mer sannolikt verkar det också vara 
att tillsynsmyndigheten beaktar de kvalitetsaspekter som verkligen 
spelar roll för skolorna, till skillnad från de av politisk, administrativ 
eller formalia-karaktär (Ehren & Visscher, 2006). Tillit främjar på så 
sätt både relevans och effekt. 

Ett exempel på när IVO i sin bedömning tagit viss hänsyn till 
kontexten, var under den så kallade flyktingsituationen hösten 2015. 
Myndigheten valde då att ge verksamheter längre tid för att komma 
tillrätta med brister, eftersom de saknade rimliga förutsättningar för 
det i ett kortare tidsperspektiv. När det gäller själva bedömningen är 
dock möjligheterna att ta hänsyn mer begränsade än när det gäller 
tidsaspekten. Ett sätt att hantera det är, som diskuterades i av-
snitt 6.1.1, att förskjuta betoningen i tillsynen något från bedöm-
ningen som slutligt mål till förmån för övriga delar av processen 
inklusive mer framåtblickande åtgärder. 
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6.1.5 Inspektörernas kompetens och bemötande 
har stor betydelse  

I empirin framhävs vikten av att de inspektörer som kommer på 
besök har kompetens från liknande verksamhet, snarare än juridisk 
bakgrund. En anledning till det är att inspektörer med erfarenhet 
från liknande verksamhet är mer kontextkänsliga utifrån resone-
manget ovan. Det betyder dock inte att tillsynsmyndigheten endast 
bör rekrytera professionskompetens, men väl att denna är viktig vid 
själva verksamhetsbesöken. Även inspektörernas bemötande, atti-
tyd, framtoning och kommunikativa förmåga är viktiga aspekter i 
mötet med verksamheterna och i återföringen av tillsynens resultat. 
Att inspektörerna inte gömmer sig bakom checklistor lyftes som ett 
exempel i försöksverksamheten med IVO:s dialogbaserade tillsyn 
(se avsnitt 5.2). 

Den sammantagna kompetensen vid myndigheten behöver dock 
vara bredare och spegla syftet med tillsynen. Inspektörer med bak-
grund från ungefär den typ av verksamhet som granskas behöver 
t.ex. ha tillgång till en stödfunktion med juridisk kompetens, särskilt 
där tillsynen granskar verksamheter med allvarliga brister. Vidare är 
analyskompetens viktig både i den inledande riskanalysen och för att 
kunna analysera och aggregera tillsynens resultat. I empirin framhävs 
även vikten av kunskap i ledning och styrning för att kunna härleda 
orsaker genom styrkedjan. För att i högre utsträckning kunna bidra 
till utveckling i verksamheterna kan också förbättringskunskap och 
systemförståelse vara nödvändig. En kombination av dessa kom-
petenser, tillsammans med erfarenheten av att granska och besöka 
många olika verksamheter, ger tillsynen goda förutsättningar att 
bidra till både utveckling och en ändamålsenlig kontroll.  

6.1.6 Ökad samverkan bör ske utifrån behov 

Önskemål om mer samverkan mellan myndigheter generellt och 
mellan tillsynsmyndigheter specifikt förs ofta fram av såväl granska-
de verksamheter som regeringen. Det var också bakgrunden till 
IVO:s och Arbetsmiljöverkets samverkan kring ett par tillsynsinsat-
ser, som följts av forskare för Tillitsdelegationens räkning. Som 
konstaterats tidigare (se avsnitt 5.5) är en första viktig förutsättning 
för att samverkan mellan myndigheter ska bli lyckad att det finns en 
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samsyn mellan myndigheterna kring vilken nytta samverkan ska ge 
och att den sker utifrån ett tydligt behov (Moberg, 2018; Statskon-
toret, 2017b).  

De behov som har förts fram av verksamheter och av regeringen 
i Tillitsdelegationens direktiv (2016:51) handlar om att inte störa 
tillsynade verksamheter mer än nödvändigt, att inte ställa mot-
stridiga krav på verksamheter och att arbeta effektivt, dvs. dra nytta 
av varandras kunskap och kompetens. Dessa vinster kan variera 
beroende på var samverkan sker, t.ex. kring riskanalys, inspektion 
eller återföring. Som konstateras i myndigheternas rapport från för-
söksverksamheten (Arbetsmiljöverket & Inspektionen för vård och 
omsorg, 2018) behöver dessa vinster ställas mot de kostnader som 
samverkan också har för att kunna dra slutsatser om när det är 
lämpligt att samverka. Nackdelar är t.ex. att det kostar resurser som 
annars kan läggas på mer tillsyn och att det gör tillsynen mindre 
flexibel. En annan risk med samverkan som Tillitsdelegationen upp-
märksammats på vid möten och studiebesök är att myndigheternas 
roller av verksamheterna kan upplevas som otydliga. 

Det är svårt att utifrån försöksverksamheten dra några slutsatser 
om när vinsterna med ökad samverkan överstiger kostnaderna. Det 
finns sannolikt vinster att göra genom att myndigheterna blir mer 
medvetna om varandras tillsyn inklusive riskanalyser där myndig-
heterna var för sig sitter på information som är relevant ur flera per-
spektiv. Myndigheterna kan också genom gemensam återföring, 
såsom skedde i försöksverksamheten, öka verksamheternas kunskap 
om kopplingen mellan god kvalitet och bra arbetsmiljö.  

Det är dock inte givet att ökad samverkan är den bästa lösningen 
på de problem som identifierats. När det handlar om att störa verk-
samheterna mindre, kan det i viss utsträckning uppnås på andra sätt 
än gemensamma inspektioner, genom en förändrad inriktning och 
t.ex. en något större vikt vid muntlig kommunikation än i nuläget. 
När det gäller motstridiga krav så exemplifieras det ofta med krav 
från IVO på kortare handläggningstider och krav från Arbetsmiljö-
verket på minskad arbetsbelastning inom socialtjänsten. Här kan ökad 
samverkan mycket väl vara viktigt, men inte främst för att myndig-
heterna bör jämka krav som enligt lagstiftningarna gäller. Det vikti-
gaste för att undvika onödiga motstridigheter kan i stället vara att 
myndigheterna har ett tillräckligt brett perspektiv i granskningen för 
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att intressera sig för orsakerna till handläggningstiderna och arbets-
belastningen. Orsakerna till bägge problem kan mycket väl vara 
desamma snarare än motstridiga. Myndigheterna behöver också – 
var för sig eller gemensamt – försäkra sig om att de riktar sig till den 
nivå som kan avhjälpa orsakerna.  

Det bör också påpekas att det är möjligt att andra tillsynsmyn-
digheter – såsom IVO och Skolinspektionen kring elevhälsan eller 
IVO och Läkemedelsverket kring blod- och vävnadsinrättningar – 
har ännu bättre förutsättningar att samverka utifrån ett gemensamt 
syfte och behov.  

6.2 En situations- och verksamhetsanpassad  
tillsyn kan bidra mer till utveckling 

Tillsynen är i sin nuvarande utformning inte främst anpassad utifrån 
de tillsynades specifika behov och förutsättningar för att kunna 
bidra till utveckling, utan snarare standardiserad för att värna rätts-
säkerhet, förutsägbarhet och likabehandling. Dessa värden utgår 
ifrån tillsynens kontrollerande funktion där inslagen av tvingande 
åtgärder ställer höga krav på en rättssäker process. Med utgångs-
punkt i hur tillsynen påverkar verksamheterna, finns det möjligheter 
att förbättra denna påverkan genom att, där så är lämpligt, anpassa 
tillsynen mer till de lokala behov och förutsättningar som råder.  

En viss situations- och verksamhetsanpassning i hur tillsynsmyn-
digheterna granskar olika slags verksamheter sker redan. Myndig-
heterna behöver t.ex. prioritera utifrån en riskbedömning, eftersom 
det inte är resursmässigt möjligt att granska alla verksamheter eller 
hela tiden. IVO prioriterar hårdare utifrån risk än Skolinspektionen, 
eftersom antalet granskningsobjekt är betydligt fler. Temat för 
granskning kan också variera beroende på hur riskerna bedöms 
regionalt, även om det vanligaste i nuläget är att samma område 
granskas överallt (så kallad nationell tillsyn). I och med att viss an-
passning alltså redan sker är också fördelarna med en standardiserad 
tillsyn av samtliga verksamheter och samma tema – såsom jämförbar 
information/bedömning, konkurrensneutralitet och likabehandling 
– redan begränsade.  

Situations- och verksamhetsanpassning kan ske dels genom att 
utveckla nya tillsynsmodeller, såsom Skolinspektionens regelbundna 
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kvalitetsgranskning eller IVO:s dialogbaserade tillsyn av en kom-
muns socialtjänst där tidigare mer traditionell tillsyn inte avhjälpt 
bristerna. Ett annat sätt är genom att låta den regionala riskanalysen 
få större genomslag i vad som granskas. Det är också möjligt att an-
passa angreppssätt och bemötande utifrån den enskilda verksamhet 
som ska tillsynas. Det senare kan jämföras med att i styrningen göra 
en bedömning av tillitsvärdigheten hos den andra parten och utifrån 
denna anpassa styrningen. I en mer tillitsbaserad ledning och styr-
ning föreslås en bedömning av om den andra parten kan, vill och 
vågar agera i enlighet med syftet med verksamheten (Bringselius, 
2018). Några andra exempel från tillsynssammanhang ges nedan. 

 

• I en intervjustudie beställd av Skolinspektionen (Strategirådet, 
2017, s. 32) används en liknande sortering, där huvudmäns och 
skolors vilja och förmåga lyfts fram. Studien belyser behovet av 
att anpassa i detta fall Skolinspektionens hantering av anmäl-
ningar utifrån mottagarkapacitet och inställning till myndig-
heten.  

• Nederländernas tillsynsmyndighet av vård och omsorg (Health 
and Youth Care Inspectorate) har på försök börjat använda en 
metod för att bedöma tilliten till en organisation. Syftet är att 
kunna situationsanpassa tillsynen i större utsträckning. Model-
len utgår ifrån ett antal kärnbegrepp såsom integritet, verifier-
barhet, ansvar, kapacitet att lära samt öppen och transparent 
attityd. Ett enkelt frågebatteri är utvecklat för att underlätta 
inspektörernas bedömning. 

• En tysk studie med titeln The same procedure as every time? 
uppmärksammar behovet av verksamhetsanpassning utifrån 
empiri som visar hur skolor hanterar inspektionsresultat på 
olika sätt (Dedering, 2015).  
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Tillsynsmyndigheterna behöver hantera variationen  
hos verksamheterna 

Anpassning av metoder och angreppssätt är ett sätt att hantera 
variationen hos verksamheterna. Ur ett systemperspektiv och ut-
ifrån förbättringskunskap handlar det om att hantera variationen i 
input – att bemöta olika verksamheter olika – för att minska varia-
tionen i utfall. Utfall kan t.ex. åsyfta god kvalitet i verksamheterna 
eller ett fungerande utvecklingsarbete. En diskussion om hur till-
synen bör förändras för att bidra mer till utveckling, men också om 
behovet av kontroll, kan utgå ifrån den variation som myndigheterna 
möter i sin tillsyn. Vi gör för resonemangets skull en mycket grov 
indelning i fyra kategorier där de första två är högst prioriterade. 

1. Undermåliga verksamheter med allvarliga brister 

2. Verksamheter med relativt stora kvalitetsbrister eller där läget är 
på väg att försämras 

3. Relativt välfungerande verksamheter med mindre brister 

4. Verksamheter av hög kvalitet. 

Verksamhetsutveckling illustreras i figurerna nedan av en PDSA-
cykel som snurrar. PDSA står för plan, do, study, act (planera, göra, 
studera bl.a. variation, agera) och är en vanlig beskrivning av vilka 
faser som är viktiga i en kontinuerlig verksamhetsutvecklingsprocess 
(se t.ex. Langley m.fl., 2009).  
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Vid tillsyn av verksamheter med allvarliga brister, vilket i figuren 
illustreras med ett PDSA-hjul i fritt fall, saknas grund för tillit och 
utveckling är inte det primära målet. Behovet är i stället kontroll och 
ansvarsutkrävande för att skydda brukare från att drabbas av låg 
kvalitet. Till denna kategori hör oseriösa aktörer samt undermåliga 
kommunala verksamheter. Så länge dessa verksamheter existerar och 
så länge brottsligheten i välfärdssektorn inte är försumbar (se t.ex. 
Socialdepartementet, 2018), är tillsynens kontrollerande funktion 
viktig. Här bör tillsynen i första hand använda det skarpaste verk-
tyget – att stänga verksamheter. Det bör påpekas att denna kategori 
torde omfatta en liten andel av verksamheterna under tillsyn.  

 

PDSA-hjulet

PDSA-hjulet
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I denna kategori möter tillsynen verksamheter med relativt stora 
kvalitetsbrister eller där läget är på väg att försämras, men där det 
inte är så allvarligt att det är möjligt eller önskvärt att stänga en verk-
samhet. Tillsynen illustreras av en bromskloss, där målsättningen är 
att bidra till att utvecklingen bromsas och börjar gå åt rätt håll. För 
att uppnå det krävs ett intensivt arbete där tillsynen är mycket aktiv. 
Uppföljning över tid behövs också för att kunna bidra till en bestå-
ende förändring.  

Nuvarande syn på tillsyn bygger på att avvikelserapportering ut-
ifrån regelverket, krav på åtgärder och sanktioner är det som hjälper 
här. Denna förändringsteori utgår från att orsakerna till bristerna är 
relativt enkla eller att det t.ex. saknas vilja som i fallet oseriösa aktö-
rer på marknaden ovan. Så kan naturligtvis vara fallet, men är sanno-
likt inte det vanligaste. 

Här behöver tillsynen just intressera sig för orsakerna till proble-
men för att kunna välja rätt metod och inriktning. Mer tillitsbeva-
rande metoder kan användas i första hand. Tillsynen kan samla de 
som tillsammans har möjlighet att avhjälpa bristerna vid samma bord 
för att sätta press på dessa att i samverkan arbeta för en lösning, samt 
följa upp åtgärderna över tid. Tillsynen kan skapa arenor för dialog 
och erfarenhetsutbyte mellan verksamheter/kommuner och huvud-
män, ge råd och vägledning samt agera bollplank kring t.ex. föränd-
rade arbetssätt. Dessa metoder kan – åtminstone där vilja och våga 
finns – vara effektiva medel utan negativa bieffekter som därför inte 
bör betraktas som svaga. Sanktioner kan användas där mer tillits-
främjande metoder inte hjälper, men kan inte förväntas ge en lång-
siktig effekt samtidigt som de skapar bieffekter. 

 
När verksamheten fungerar relativt väl kan tillsynen inta en rent 
stödjande roll för att accelerera utvecklingen genom att agera boll-
plank och föra dialog. Verksamheten har i stort de flesta verktyg för 

PDSA-hjulet

Tillsyn
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att fortsätta i en positiv riktning. Tillsynen bör som regel inte vara 
här, eftersom resurserna är knappa och skapar mer värde på andra 
håll.  

 
 
Verksamheter som håller hög kvalitet har kunskap, vilja och resurser 
att driva sitt förbättringsarbete och sin verksamhetsutveckling utan 
att tillsynen involveras. Denna kategori är inte prioriterad i tillsynen. 

Tillsynen kan inte koncentreras till kategorin med allvarligaste brister 

Eftersom det finns en spänning mellan kontroll och utveckling är det 
en frestande tanke att renodla tillsynen ytterligare snarare än att bred-
da metoder och angreppssätt. Om tillsyn av kontrollerande karaktär 
kan koncentreras till den första kategorin och i övrigt ersättas med 
andra rent stödjande verksamheter, kan man minska den hämmande 
effekt på utveckling som tillsynens kontrollerande aspekter medför.  

I teorin vore det möjligen önskvärt med en sådan uppdelning. 
I praktiken är den dock svår att åstadkomma, inte minst eftersom 
det förutsätter en riskobjektsanalys med hög träffsäkerhet. I dags-
läget har ingen av myndigheterna den träffsäkerheten att man enkelt 
kan identifiera och utifrån det begränsa tillsynen till den mindre 
andelen verksamheter som har allvarliga brister. Dessutom är det 
inte vattentäta skott mellan de fyra kategorierna ovan, utan en gli-
dande och ojämn skala där en och samma huvudman eller verk-
samhet kan ha både mer och mindre välfungerande delar. I takt med 
att personalomsättningen inom vård, skola och omsorg ökat, har det 
också blivit svårare för myndigheterna att ha en uppdaterad bild eller 

PDSA-hjulet

Tillsyn
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riskanalys – en verksamhet som är välfungerande vid ett tillfälle kan 
vid omsättning av personal eller ledning snabbt förändras.  

Tillsynen bör i första hand inriktas mot de första kategorierna 
ovan, dvs. prioritera utifrån risk och behov. Men givet att det i prak-
tiken inte är fullt möjligt behöver tillsynen utformas utifrån att den 
kommer i kontakt med alla olika varianter, eller annorlunda uttryckt 
hantera den stora variation som finns. Det innebär en större svårig-
hetsgrad men också förutsättningar för bättre träffsäkerhet och 
effekt både avseende kontroll och utveckling.  

Skillnader mellan vård och omsorg respektive skola 

Vi noterar slutligen att förutsättningarna för tillsyn skiljer sig något 
åt mellan vård- och omsorgssektorerna respektive skolans område, 
vilket har betydelse för möjligheten att situations- och verksamhets-
anpassa tillsynen. I inledningskapitlet beskrev vi att det i den inter-
nationella diskussionen om hur skolinspektion bör utformas finns 
två idealtyper av förändringsteorier som påverkar förutsättningarna 
för tillsynen på olika sätt (Maxwell, 2017). Den första teorin beskri-
ver marknaden och konkurrens som den huvudsakliga drivkraften för 
verksamhetsutveckling. I detta system konstaterades att tillsynen 
ofta blir mer standardiserad. Den andra teorin bygger i stället på att 
tillsynen ska bidra till verksamhetsutveckling genom att stärka kapa-
citeten i verksamheterna.  

Vi kan konstatera att Skolinspektionens tillsyn har anpassats till 
den förändringsteori som råder i sektorn och som bygger på kon-
kurrens snarare än kapacitetsuppbyggnad. En mer situations- och 
verksamhetsanpassad tillsyn förutsätter att tillsynen snarare utgår 
ifrån den idealtyp som bygger på kapacitetsuppbyggnad. Tillsynens 
förändringsteori behöver inte följa den som präglar sektorns organi-
sering, men det blir en större utmaning för tillsynsmyndigheten 
(Maxwell, 2017). Vi menar därför att tillsynen av samtliga tre sekto-
rer kan förskjutas i den riktning som föreslås, men att det på skolans 
område behöver ske med hänsyn till sektorns organisering i form av 
en marknad. 
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6.3 Viktiga avvägningar och begränsningar 

En slutsats som Tillitsdelegationen drar är att tillsynen kan bidra mer 
till utveckling än i dag genom att bli mer situations- och verksam-
hetsanpassad. Tillsynen kan då bidra mer till utveckling i de fall där 
det finns en potential för det. Dess kontrollerande funktion, som 
förutsätter t.ex. oberoende och rättssäkerhet, innebär samtidigt en 
begränsning av hur mycket statlig tillsyn kan fungera stödjande av 
utveckling i en enskild verksamhet. Nedan diskuterar vi några viktiga 
avvägningar och begränsningar för hur långt man kan förskjuta 
tyngdpunkten i tillsynen utan att förlora andra viktiga värden. Det 
bör poängteras att en viss utformning för med sig både fördelar och 
nackdelar och att man i och med ett visst val behöver acceptera en 
avvägning mellan olika mål. 

Tydlighet kontra träffsäkerhet och relevans 

I föregående kapitel diskuterades bl.a. ett minskat fokus på en defi-
nitiv bedömning och på själva beslutet, till förmån för en mer kvali-
tativ bedömning, mer dialog och mer framåtsyftande åtgärder som 
ett sätt att minska bedömningens hämmande effekter på utveckling. 
En sådan förskjutning får dock konsekvenser för möjligheten att 
vara tydlig. Här kan t.ex. en mer kvalitativ bedömning som inte utgår 
ifrån en standardiserad mall uppfattas som mindre tydlig än mot-
satsen.  

Tillitsdelegationens erfarenhet är att verksamheter ofta efterfrå-
gar både och – att tillsynsmyndigheten måste kunna ”lyfta blicken” 
och fokusera på det som är väsentligt ur ett brukarperspektiv, men 
vill samtidigt att bedömningar, rekommendationer och krav på åt-
gärder ska vara väldigt tydliga och gärna exakt beskriva vad som 
behöver göras. Även regeringen, media och brukarorganisationer 
efterfrågar ibland en hög grad av tydlighet, där tydliga krav och sank-
tioner betraktas som handlingskraftigt. Här blir det en avvägning där 
både ökad tydlighet och ökad relevans kan vara svårt att uppnå. Ut-
ifrån diskussionen om situations- och verksamhetsanpassning följer 
att tillsynen fortsatt behöver betona tydlighet där sanktioner an-
vänds, men att tillsynens träffsäkerhet och relevans bör få ökad 
tyngd där så inte sker.  
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Oberoende kontra stödjande 

Det finns gränser för hur mycket dialog, råd och vägledning som kan 
ges inom ramen för tillsyn. Ett skäl till reformeringen av tillsynen i 
en mer kontrollerande riktning var att den tidigare inte upplevdes 
som oberoende i förhållande till de som granskas. Regeringen förde 
resonemang i frågan inför det att tillsynen över socialtjänsten i ett 
första steg flyttades från länsstyrelserna till Socialstyrelsen 2010. 
Man menade då att det inte är lämpligt att tillsynsmyndigheten age-
rar konsult i hur enskilda ärenden bör handläggas, eftersom ”det kan 
uppstå svårigheter när tillsynsmyndigheten tidigare lämnat mycket 
precisa råd i ärenden som sedan blir föremål för tillsyn” (prop. 
2008/09:160, s. 77). Däremot skulle tillsynen även fortsättningsvis 
få lämna upplysningar om gällande rätt och vilka regler som gäller i 
ett visst fall.  

Förändringen tycks ha fått stort genomslag i form av mindre råd 
och vägledning till verksamheterna, med undantag för vägledning som 
gäller regelverket mer generellt. Tillitsdelegationens uppfattning är att 
förändringen genererat en alltför försiktig hållning från tillsynsmyn-
digheternas sida, där inspektörer inte vågar dela med sig av sin kun-
skap av rädsla för att riskera oberoendet. Ett något större inslag av 
dialog utifrån goda exempel och kring t.ex. förändrade arbetssätt 
skulle fungera mer stödjande och utvecklingsfrämjande, utan att för 
den skull innebära mycket precisa råd i ett enskilt ärende under 
handläggning.  

Att öppna upp för en något mer konsultativ hållning från tillsy-
nens sida betyder inte att tillsynsmyndigheten övertar ansvaret för 
utvecklingen av verksamheterna. Det är de kommunala och enskilda 
huvudmännen samt enskilda verksamheter som ansvarar för både 
kvaliteten och utvecklingen lokalt. Regeringen och tillsynsmyndig-
heterna behöver fortsatt vara tydliga på denna punkt. Tillsynen kan 
dock i större utsträckning stödja och stimulera utveckling (jämför 
skr. 1996/97:112 och prop. 2007/08:50 där denna åtskillnad betonas).  

En något mer konsultativ hållning innebär inte heller ett överta-
gande av rent utvecklingsstödjande verksamheter såsom Skolver-
kets, utan om att granska på ett sätt som inte hämmar utveckling och 
om att i samband med granskning använda inspektörernas erfarenhet 
och kompetens mer än i nuläget.  
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Rättssäkerhet kontra situationsanpassning 

En större anpassning i metoder och angreppssätt reser frågan om det 
riskerar att försämra rättssäkerheten, här använt i betydelsen enhet-
lig rättstillämpning. Tillämpningen ska både uppfylla krav som hand-
lar om själva förfarandet och ett besluts faktiska innehåll. I fall där 
samma omständigheter föreligger ska besluten också bli lika. Mot-
satt gäller att där det föreligger olika förutsättningar eller omstän-
digheter ska olika fall behandlas olika (se t.ex. Mannelqvist, 2017).  

Möjligheterna att behandla olika fall olika, eller hantera variatio-
nen i behov genom att anpassa tillsynen till verksamheternas behov, 
får inte åsidosätta en enhetlig rättstillämpning. Som Innovations-
rådet (SOU 2013:40) konstaterar kan dock en enhetlig rättstill-
lämpning inte likställas med en enhetlig ärendehandläggning. Skill-
nader i utförandet behöver inte betyda bristande rättstillämpning, 
och omvänt så avhjälps inte problem med skillnader i bedömning av 
att minska möjligheten att individ- och situationsanpassa insatsen – i 
detta fall tillsynen. I stället kan begränsade möjligheter till anpassning 
försvåra en rättssäker tillämpning. Standardiserade stöd för handlägg-
ningen (i tillsynen detaljerade bedömningsunderlag) kan t.ex. bidra 
till en rättssäker tillämpning om ärendena (de tillsynade) uppvisar 
liten variation, men kan försvåra densamma vid stor variation. Det 
går utifrån detta resonemang att ifrågasätta om det är rimligt och 
önskvärt att t.ex. granska skolor i utsatta områden på samma sätt 
som resursstarka elitskolor i välbärgade innerstadsområden (jämför 
Erlandsson, 2018; Ivarsson Westerberg, 2016).  

Dessa avvägningar är nära kopplade till frågan om handlingsut-
rymme och delegering av vissa beslut till professioners sakkunskap. 
Eftersom tillsynade verksamheter består av insatser och professio-
nella bedömningar som ska vara individ- och situationsanpassade, 
ställer det samma krav på tillsynen. Ur det perspektivet utgör 
inspektörernas handlingsfrihet inte främst ett potentiellt rättssäker-
hetsproblem utan snarare en nödvändig förutsättning för att klara 
uppdraget.  

För att ändå värna enhetliga bedömningar, vilket är särskilt vik-
tigt där tillsynen är av mer kontrollerande karaktär, finns även andra 
sätt än standardisering. Beslutsmöten där bedömningar diskuteras 
gemensamt eller ett färre antal beslutsfattare på en myndighet utgör 
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exempel på sådana åtgärder. Givet tillsynsmyndigheternas organiser-
ing i regionala kontor behöver enhetlighet i bedömningar även vär-
nas mellan de olika avdelningarna.  

6.4 Behovet av en mer nyanserad syn  
på implementering och styrning  

Förväntningarna på tillsyn som styrmedel behöver mot bakgrund av 
resonemangen ovan vara realistiska. Statlig tillsyn och granskning 
kan inte ersätta en mer direkt form av styrning, utan kan fungera 
kompletterande där det av olika skäl är särskilt motiverat, såsom vid 
delegering och/eller privatisering av för medborgarna viktiga tjäns-
ter. Kommunala och landstingskommunala huvudmän samt inom 
skolan även enskilda huvudmän som ansvarar för utförandet, avgör 
till största del hur verksamheterna i praktiken kommer att fungera. 
I en tillitsbaserad ledning och styrning framhävs det nära ledarska-
pet, kulturen och organiseringen som mycket viktiga och i någon 
mån underskattade aspekter i den faktiska styrningen. Att styra på 
distans, som tillsyn är ett exempel på, har sina tydliga begränsningar.  

För att både förstå dessa begränsningar och för att utveckla till-
synen så långt det ändå är möjligt, behövs en mer nyanserad syn på 
implementering och styrning. Nuvarande avsaknad av situations-
anpassning utgår från tanken om en tydlig och hierarkisk styrkedja, 
dvs. en viss syn på hur styrning och implementering fungerar. Till-
synsutredningen gick så långt som att hävda att tillsyn utgör en 
”implementeringsgaranti” till medborgaren (SOU 2002:14, s. 26). 
Programteorin eller förändringsteorin är här att kontroll åtföljt av 
krav på rättelse vid brister, samt vid behov sanktioner, säkerställer 
att implementeringen av lagstiftningen genomförs. Det senare inne-
bär i vår mening en orealistisk syn på vad man med hjälp av gransk-
ning generellt kan åstadkomma.  

I granskningsforskningen problematiseras detta utifrån att gransk-
ningens funktion i styrkedjan bygger mer på förhoppningar och be-
hov av kontroll och styrning än kunskap om dess effekter. Risken är 
därmed att lösningar (tillsyn) på ett förenklat sätt konstrueras för 
att matcha de problem (bristande likvärdighet eller implementering) 
som behöver lösas, i stället för att utformas utifrån den komplexa 
verkligheten (se Power, 1999; Miller & Rose, 1990 i avsnitt 4.1).  



SOU 2018:48 Vägen mot en lärande tillsyn 

105 

Implementering kan, i kontrast till den tydliga styrkedjan som 
utgångspunkt, förstås som en komplex process som innefattar sam-
verkan, interaktion och förhandling mellan olika aktörer, där mänsk-
ligt beteende är avgörande för resultatet.3 Ramböll (2016) framhäver 
t.ex. i en forskningsöversikt betydelsen av individers motivation, kapa-
citet och möjlighet för hur implementeringen faller ut. Begreppen kan 
jämföras med en mer tillitsbaserad styrning och ledning där förmåga, 
integritet och hjälpvillighet framhävs som avgörande för vilken styr-
ning som är lämplig i ett visst fall (Bringselius, 2018). 

Det verkar med andra ord finnas behov av en mindre rationalis-
tisk och hierarkisk syn på styrning och implementering. Ur ett 
tillsynsperspektiv kan det uttryckas som ett behov av ett mer verk-
samhetsanpassat förhållningssätt, där tillsynsmyndigheten använder 
mer kontrollerande respektive främjande verktyg utifrån en bedöm-
ning av situationen och vem som tillsynas (jämför Power, 2005, se 
avsnitt 4.1). Det kan också uttryckas som ett behov av en något mer 
kontextkänslig granskning. Vikten av kontextkänslighet lyftes tidi-
gare som en viktig aspekt utifrån de försöksverksamheter som 
Tillitsdelegationen följt.  

6.5 Mer samverkan med andra aktörer behövs  
för ökat lärande 

I föregående kapitel konstaterades att ökad samverkan mellan till-
synsmyndigheter med närliggande uppdrag kan vara ändamålsenligt 
där det finns ett gemensamt och tydligt syfte med samverkan. Sam-
verkan är dock inget självändamål och bör ställas mot andra sätt att 
avhjälpa de problem som ska lösas.  

Det finns även andra behov av samverkan än de som hittills disku-
terats. Ett sådant är mellan tillsynsverksamheter, normerande och 
stödjande verksamheter samt regeringen för att kunna åstadkomma 
det kontinuerliga lärande och utveckling som tidigare illustrerats 
med ett PDSA-hjul. Tillsynens iakttagelser ingår i den återkoppling 
som behöver ske till normerande och stödjande instans liksom reger-

                                                                                                                                                          
3 Här kan såväl underifrån-och-upp-perspektiv på implementering såsom Lipskys teori om 
närbyråkrater (Lipsky, 1980), teorier om nätverksstyrning (så kallad governance, se t.ex. 
Rhodes, 1997) och meta-styrning som handlar om hur offentliga aktörer kan påverka dessa 
nätverk (se t.ex. Sørensen & Torfing, 2007) sägas problematisera den så kallade styrkedjan. 
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ingen för att kunna utveckla styrningen. Dessa viktiga länkar behö-
ver stärkas på både vårdens och omsorgens respektive skolans om-
råden. En nära samverkan mellan tillsyn och normering blir särskilt 
viktig där dessa är placerade på olika myndigheter såsom är fallet 
med IVO och Socialstyrelsen och i nuläget4 Skolinspektionen och 
Skolverket.  

Ett exempel på initiativ till ökad samverkan är det Policylab som 
IVO i samarbete med Socialstyrelsen, Vinnova och Tillitsdelegatio-
nen inlett under våren 2018. IVO ska inom ramen för detta utveckla 
brukarperspektivet i tillsynen av HVB-verksamheter så att gransk-
ningen fokuserar på det som är mest väsentligt för brukarna. Pro-
jektet kommer att ske i samverkan med brukare eller brukarrepre-
sentanter, professionsföreträdare och andra relevanta parter. Social-
styrelsens medverkan som regelgivande myndighet möjliggör här ett 
lärande som i ett nästa steg kan användas för att även utveckla nor-
meringen. Tillitsdelegationen kommer i sitt fortsatta arbete – som 
handlar om en mer tillitsbaserad styrning av statliga myndigheter – 
att följa initiativet och återkomma med lärdomar i sin slutrapport 
2019. 

För att åstadkomma ett kontinuerligt lärande behöver också till-
synsmyndigheterna skapa ett lärande internt, där förståelse för hur 
tillsynen påverkar verksamheterna utgör en viktig aspekt. Här kan 
samarbete med forskningsinstitutioner underlätta en sådan förstå-
else. Nederländernas tillsynsmyndighet över vård och omsorg5 utgör 
ett exempel där tillsynsmyndigheten har ett utvecklat samarbete 
med flera forskningsinstitutioner, vilket finansieras genom direkta 
forskningsanslag från regeringen.  

 

                                                                                                                                                          
4 Skolmyndighetsutredningen (SOU 2018:41) har föreslagit en ny skolmyndighet där nuvarande 
Skolinspektionen och Skolverket ingår. 
5 Dutch Health & Youth Care Inspectorate. 
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7 Förslag för en lärande tillsyn 

Utgångspunkten i Tillitsdelegationens arbete med tillsyn har varit 
regeringens ambition att om möjligt utveckla tillsynen så att denna 
bidrar mer till verksamhetsutveckling (Dir. 2016:51). Tillitsdelega-
tionen konstaterar att tillsyn och granskning, precis som andra mer 
kontrollerande styrmedel, behöver utformas med särskilt stor hän-
syn till hur dessa styrsignaler tas emot. Det är viktigt inte minst givet 
den svenska förvaltningstraditionen som kan sägas bygga på samför-
stånd, hederlighet och kompromissvilja (SOU 2002:14). Hur till-
synen påverkar de granskades tillit till granskaren utgör här en viktig 
aspekt.  

Den statliga tillsynen, så som den är utformad i dag, tycks bidra till 
viss utveckling i granskade verksamheter, t.ex. genom att ge upphov 
till reflektioner kring arbetssätt och genom att sätta press på verk-
samheter att genomföra förändringar. Tillsynen sätter också normer 
som har effekter bortom de specifika verksamheter som är föremål för 
tillsyn. Samtidigt skapar den även vissa oönskade effekter och kan 
ibland förstärka en kultur som inte är gynnsam för patienter, elever 
och brukare. Hur tillsynen påverkar de som granskas varierar också 
stort enligt forskningen. Variationer i utfall beror inte bara på vad och 
hur tillsynsmyndigheterna väljer att granska, utan också på egenska-
per hos den verksamhet som granskas. Vidare har inspektörernas 
bakgrund, kompetens och bemötande stor betydelse för utfallet, lik-
som hur relationen mellan granskare och granskad utvecklas.  

Tillitsdelegationen konstaterar att tillsynen kan bidra mer till 
utveckling om den förändras i vissa avseenden. Vi drar t.ex. slutsat-
sen att tillsyn som omfattar kvalitativa aspekter och som utgår från 
ett bredare brukarperspektiv har bättre förutsättningar att bidra till 
utveckling jämfört med ett snävare, juridiskt perspektiv. För att han-
tera den spänning som finns mellan kontroll och utveckling, samt 
maktrelationen mellan granskare och granskad, behöver tillsynen 



Förslag för en lärande tillsyn SOU 2018:48 

108 

där så är möjligt och lämpligt betona dialog, samskapande, hänsyn 
och anpassning till sammanhanget. Dessa inslag främjar tillit som i 
sin tur är en förutsättning för att tillsynen ska bidra till verksam-
hetsutveckling. För att gå i denna riktning, utan att samtidigt för-
sämra tillsynens kontrollerande funktion, behöver tillsynen enligt 
Tillitsdelegationens mening hantera variationen hos de granskade 
bättre genom att bli mer situations- och verksamhetsanpassad.  

Baserat på dessa slutsatser föreslår vi nedan att regeringen förtyd-
ligar tillsynens inriktning i en skrivelse till riksdagen. Vi bedömer att 
ett förtydligande från regeringens sida är tillräckligt och ser inte 
behov av att t.ex. ändra definitionerna av tillsyn i de sektorslagstift-
ningar som styr vård, skola och omsorg. Därutöver lämnar vi förslag 
på två lagändringar avseende bestämmelser som vi bedömer är oför-
enliga med den inriktning på tillsynen som föreslås. 

7.1 Förtydliga att den statliga tillsynen ska vara 
situations- och verksamhetsanpassad  

Delegationens förslag: Regeringen ska i en skrivelse till riks-
dagen förtydliga att tillsynen av vård, skola och omsorg ska vara 
situations- och verksamhetsanpassad i syfte att kunna fungera 
såväl kontrollerande som främjande av utveckling. Syftet med till-
synen bör på lång sikt vara att bidra till utveckling. På kort sikt 
och i en enskild tillsyn kan syftet variera mellan kontroll och ut-
veckling, beroende på behov och situation. För att tillsynen ska 
bidra mer till utveckling behöver den vara tillräckligt bred och 
kvalitativ för att kunna fånga det som är väsentligt för patienter, 
elever och brukare. Dialog och samskapande utgör viktiga meto-
der för att främja utveckling. 

 
Nuvarande generella inriktning på den statliga tillsynen slogs fast av 
regeringen i skrivelsen 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och effektiv 
tillsyn. I skrivelsen betonas tillsynens kontrollerande funktion, där 
konstaterande av avvikelser utifrån regelverket samt krav på rättelse 
utgör det främsta verktyget för att avhjälpa brister (se avsnitt 3.1). 
Skrivelsen möjliggör genom undantag en något bredare tolkning 
inom t.ex. vården och omsorgen, men säkerställer inte en sådan. 
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Delegationen föreslår mot bakgrund av de slutsatser vi drar om till-
syn att regeringen i en skrivelse till riksdagen förtydligar tillsynens 
syfte och inriktning på områdena vård, skola och omsorg, där nuva-
rande kontrollerande inriktning i stället utgör en av flera. Syftet är 
att förbättra tillsynens effektivitet och att utforma den på ett sätt 
som bidrar mer till utveckling. Som utvecklas nedan bör skrivelsen 
betona kvalitativ granskning, dialog och samskapande samt situa-
tions- och verksamhetsanpassning. 

En mer kvalitativ granskning ur ett bredare brukarperspektiv 

Vid tillsyn av verksamheter som består av kvalitativa insatser till 
människor – såsom vård, skola och omsorg – behöver granskningen 
också vara tillräckligt kvalitativ och bred till sin natur för att fånga 
det som är väsentligt för patienter, elever och brukare. Med ett star-
kare brukarperspektiv i tillsynen kan den även bidra till att motverka 
den kultur av rädsla, överdokumentation och ”juridifiering” som 
många vittnar om. Hur tillsynen påverkar kulturen är en viktig 
aspekt, inte minst utifrån perspektivet tillitsbaserad styrning och 
ledning.  

Att endast bedöma om en verksamhet bedrivs ”rätt eller fel” ut-
ifrån regelverkets krav utgör inte en ändamålsenlig inriktning på till-
synen av vård, skola och omsorg generellt sett. Tillsynen av vården 
och omsorgen samt kvalitetsgranskningen av skolan, håller på att 
utvecklas i en mer kvalitativ riktning redan i dag. Vi ser dock ett be-
hov av ett förtydligande som rör samtliga dessa sektorer där vikten 
av mer kvalitativ granskning betonas. Med kvalitativ granskning avses 
inte en detaljerad och definitiv bedömning av kvaliteten i verksam-
heterna, utan snarare en mer sammanvägd bedömning av för brukarna 
relevanta aspekter – även där dessa är svåra att mäta.  

Det bör påpekas att vår uppfattning är att den statliga gransk-
ningen bör utvecklas i den riktning som beskrivits, oavsett om den 
utförs genom en förändrad tillsyn eller i form av utvecklad tillsyn 
och kvalitetsgranskning i kombination. Skolmyndighetsutredning-
ens (SOU 2018:41) förslag om att kvalitetsgranskning bör försvinna 
till förmån för en mer kvalitativt inriktad tillsyn, är därför förenligt 
med de förslag som här framförs. Om kvalitetsgranskningen upp-
hör, är det därför viktigt att tillsynen omfattar läroplanerna i bred 
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bemärkelse inklusive mål och riktlinjer såsom Skolmyndighetsutred-
ningen föreslagit. 

Ökad dialog och samskapande 

Ytterligare ett sätt för tillsynen att bidra mer till lärande och utveck-
ling i granskade verksamheter är att öka inslagen av muntlig dialog 
på bekostnad av skriftlig och att förskjuta tyngdpunkten något från 
bedömningen och beslutet till övriga delar av tillsynsprocessen. Med 
tillsynsprocessen avses allt från val av fokus eller tema för gransk-
ning till en första kontakt med den tillsynade, genomförande av till-
synen och återföring till den tillsynade samt till en bredare krets. 
Medan själva bedömningen har en hämmande effekt på möjligheten 
att bidra till utveckling (se Malmö stads försöksverksamhet i av-
snitt 5.4) har dialog och interaktion en främjande effekt. Forskning 
om lärande organisationer och förbättringskunskap brukar t.ex. 
betona att lärande uppstår i sociala sammanhang, genom produktiva 
interaktioner och samskapande (Andersson m.fl., 2018). Dialog och 
interaktion mellan inspektörer och de tillsynade upplevs också av 
många skapa större nytta än själva beslutet eller resultatet av gransk-
ningen (Andersson m.fl., 2018; Governo, 2018).  

Tillitsdelegationen bedömer att reformeringen av tillsynen de 
senaste decennierna har genererat en alltför försiktig hållning från till-
synsmyndigheternas sida, där inspektörer inte vågar dela med sig av 
sin kunskap av rädsla för att riskera oberoendet. Detta trots att såväl 
IVO som Skolinspektionen har i uppdrag att ge råd och vägledning 
till verksamheterna. Vi menar att tillsynsmyndigheterna kan öka insla-
gen av dialog utifrån goda exempel och kring t.ex. förändrade arbets-
sätt. En viss ökning av dessa inslag från nuvarande nivå skulle i vår 
mening fungera mer stödjande och utvecklingsfrämjande utan att 
äventyra oberoendet.  

Att öppna upp för en något mer konsultativ hållning från till-
synens sida betyder inte att tillsynsmyndigheten övertar ansvaret 
för utvecklingen av verksamheterna. Det är de kommunala och en-
skilda huvudmännen samt enskilda verksamheter som ansvarar för 
både kvaliteten och utvecklingen lokalt. Regeringen och tillsyns-
myndigheterna behöver fortsatt vara tydliga på denna punkt. Till-
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synen kan dock i större utsträckning stödja och stimulera utveck-
ling (jämför skr. 1996/97:112 och prop. 2007/08:50 där denna åt-
skillnad betonas).  

Att öka inslagen av dialog innebär inte heller ett övertagande av 
rent utvecklingsstödjande uppgifter som exempelvis Skolverket har, 
utan om att granska på ett sätt som inte hämmar utveckling och om 
att i samband med granskning använda inspektörernas erfarenhet 
och kompetens mer än i nuläget. Vi menar också att det faktum att 
staten ser behov av att ta ett särskilt stort ansvar för att stödja skol-
huvudmännen (t.ex. genom Skolverkets satsning Samverkan för 
bästa skola) inte för den skull motiverar en alltför försiktig hållning 
från tillsynens sida, snarare tvärtom. Tillsynen och den stödjande 
verksamheten bör dock ha en nära samverkan för att undvika bety-
dande överlappning.  

Tillsynsmyndigheterna bör även uppmuntras att öka inslagen av 
samskapande med granskade verksamheter, t.ex. genom att inklu-
dera de granskades egen kunskap i den inledande risk- och behovs-
analysen. Här är det inte möjligt att gå lika långt som i de försöks-
verksamheter som rör kommunala initiativ till granskning (se 
avsnitt 5.3–5.4). Det främsta syftet är inte heller att införa inslag av 
frivillighet i den statliga tillsynen, utan att använda verksamheternas 
kunskap och erfarenhet för att öka träffsäkerheten och relevansen i 
granskningen. Det främjar samtidigt tilliten från den granskades sida 
till granskaren, vilket är viktigt för hur tillsynens resultat mottas.  

En tillsyn som hanterar variationen hos granskade verksamheter 

För att bidra mer till utveckling utan att samtidigt försämra tillsy-
nens kontrollerande funktion, behöver tillsynen enligt delegationen 
bli mer situations- och verksamhetsanpassad. En standardiserad till-
syn, som inte anpassas till verksamhet och sammanhang, kan fungera 
onödigt hämmande på utveckling. Ur ett systemperspektiv och ut-
ifrån förbättringskunskap handlar det om att hantera variationen hos 
verksamheterna – att bemöta olika verksamheter olika – för att 
minska variationen i utfall. Utfall kan t.ex. åsyfta god kvalitet i verk-
samheterna eller ett fungerande utvecklingsarbete. Som konstate-
rades i kapitel 6 så behöver t.ex. undermåliga verksamheter med 
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allvarliga brister en annan tillsyn än verksamheter med mindre 
brister.  

Att situations- och verksamhetsanpassa tillsynen mer innebär en 
större variation både i vad som granskas och hur det granskas. Det 
kan t.ex. ske genom att låta regionala riskanalyser få större genom-
slag i myndigheternas prioriteringar jämfört med IVO:s och Skol-
inspektionens nuvarande tillsyn. Ett annat sätt är att i tillsynen 
undersöka orsakerna till olika brister mer och låta dessa påverka vilka 
metoder som används och vilka åtgärder som vidtas. Ytterligare ett 
exempel är att verksamhetstillsyn kan varvas med tillsyn som tar sin 
utgångspunkt i så kallade systemfel, t.ex. grupper av brukare som 
ofta hamnar mellan stolarna och orsaker såsom bristande samverkan 
mellan kommuner och landsting. Dessa kan fångas upp t.ex. via 
anmälningsärenden och ligga till grund för en tillsyn som har potential 
att bidra mer till utveckling inte bara i en enskild verksamhet.  

7.2 Skollagens bestämmelse om tvingande vite  
i vissa situationer tas bort  

Delegationens förslag: Bestämmelsen om att Skolinspektionen 
ska förena ett föreläggande med vite i vissa situationer tas bort för 
att möjliggöra situationsanpassning och en mer tillitsbaserad 
styrning och ledning. Tillsynsmyndigheten får därmed förena ett 
föreläggande med vite.  

 
Sedan 2015 gäller enligt 26 kap. 27 §, andra stycket skollagen 
(2010:800) att Skolinspektionen ska förena ett föreläggande med 
vite om föreläggandet avser en eller flera brister som allvarligt för-
svårar förutsättningarna för eleverna att nå målen för utbildningen 
och vitet inte av särskilda skäl är obehövligt. Skälen bakom införan-
det av dessa regler var främst att Skolinspektionen inte ansågs använ-
da vitesinstrumentet tillräckligt ofta samt att en tydligare styrning 
av när vite bör användas ansågs ha förutsättningar att göra tillsynen 
mer effektiv (prop. 2013/14:112, s. 43).  

Tillitsdelegationen anser, i likhet med Skolmyndighetsutredningen 
(SOU 2018:41), att denna bestämmelse ska tas bort. Bestämmelsen 
har enligt Skolinspektionen resulterat i en överanvändning av vite 
som inte är ändamålsenlig. En överanvändning av vite skapar också 
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negativa bieffekter och försvårar en tillsyn där metoder anpassas till 
behoven i en viss verksamhet och situation.  

7.3 Patientsäkerhetslagens bestämmelse om  
att tillsyn främst ska inriktas på vårdgivarens 
systematiska patientsäkerhetsarbete tas bort 

 

Delegationens förslag: Patientsäkerhetslagens bestämmelse om 
att tillsynen främst ska inriktas på granskning av vårdgivarens 
systematiska patientsäkerhetsarbete tas bort. Denna lydelse indi-
kerar en smalare och mer indirekt granskning än den delegationen 
förespråkar. 

 
Enligt 7 kap. 3 § andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) ska 
tillsynen främst inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina 
skyldigheter enligt 3 kapitlet. Kapitlet behandlar vårdgivarens skyl-
dighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Bestäm-
melsen infördes för att tillsynsuppdraget skulle korrespondera med 
det ökade fokus på vårdgivarens ansvar som lagen innebar. Genom 
att granska vårdgivarnas egna kontroll- och ledningssystem snarare 
än hur enskilda yrkesutövare fullgör sitt uppdrag, skulle en mindre 
repressiv miljö uppnås (prop. 2009/10:210). 

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete är 
viktigt, men som huvudsaklig inriktning innebär det en mer indirekt 
och smalare granskning än den som är förenlig med en lärande 
tillsyn. Ett alltför ensidigt fokus på det systematiska patientsäker-
hetsarbetet i tillsynen kan vidare försvåra den kulturförändring som 
Tillitsdelegationen vill se mot mer fokus på insatserna till patien-
terna på bekostnad av fokus på planer, dokumentation och formalia 
som i förlängningen kan leda till en checklistementalitet. Tillsyn av 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet bör enligt delegationens 
uppfattning därför vara en av flera möjliga inriktningar i tillsynen 
snarare än den huvudsakliga. Patientsäkerhet utgör dessutom endast 
en av flera viktiga dimensioner av god vård, såsom det definieras i 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Övriga dimensioner är också 
viktiga ur ett tillsynsperspektiv.  
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8 Konsekvensanalys 

Här redovisas endast kostnader och samhällsekonomiska konse-
kvenser samt konsekvenser vid regelgivning. Övriga konsekvens-
analyser redovisas i Tillitsdelegationens huvudbetänkande.  

8.1 Kostnader och samhällsekonomiska 
konsekvenser 

Delegationen föreslår att regeringen bör tillkännage för riksdagen 
sin bild av tillsynen som ett väsentligt lärandeinslag vad gäller om-
råden vård, skola och omsorg med tonvikt även på medborgaren. 
Kostnader för detta hänförs till ordinarie ärendehantering för reger-
ingen och Regeringskansliet. Detta kan ske inom ram.  

Tillitsdelegationen bedömer att en mer situations- och verksam-
hetsanpassad statlig tillsyn innebär samhällsekonomiska vinster på 
sikt. Effekten uppnås genom att tillsynen bidrar mer till verksam-
hetsutveckling men även genom att skapa färre negativa bieffekter i 
granskade verksamheter. 

8.2 Konsekvenser vid regelgivning 

Tillitsdelegationen föreslår två lagändringar, dels att regleringen om 
vitesföreläggande tas bort från skollagen (2010:800), dels att be-
stämmelsen om att tillsynen främst ska inriktas på granskning av 
vårdgivarens systematiska kvalitetsarbete tas bort ur patientsäker-
hetslagen (2010:659). Vi har närmare skrivit om det i kap. 7.  

Synpunkter har inhämtats från Tillväxtverket och Ekonomistyr-
ningsverket i enlighet med utredningsdirektiven.  

Lagändringarna har inte någon relevans såvitt avser de skyldig-
heter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
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Skollagen 

Vad gäller regleringen om vitesföreläggandet i skollagen, hänför sig 
detta till ett tillägg i samma lag med ikraftträdande januari 2015. Jäm-
för vi med tidigare statistik har antalet beslut om förelägganden om 
viten ökat från cirka 10 till 100 stycken per år (jämför Skolinspek-
tionens årsredovisning för 2017). Tillitsdelegationen värderar inte 
betydelsen av antalet förelägganden. Bestämmelsen har dock enligt 
Skolinspektionen resulterat i en överanvändning av vite som inte är 
ändamålsenlig. Tillitsdelegationen konstaterar att möjligheter till att 
avstå från att besluta om förelägganden har saknats för Skolinspek-
tionen, även i de fall som ett sådant skarpt styrmedel inte skulle ha 
behövts. De ärenden som vitesföreläggandet syftar på, är komplexa 
och beror på många faktorer. Det är dessutom troligt att det kan vara 
svårt för verksamhetsutövaren att veta var gränsen går när vite inträ-
der. Varje situation torde vara unik och därmed bör också sank-
tionsmöjligheten anpassas snarare än likriktas. 

Hanteringen av det stora antalet förelägganden uppskattas har 
lett till ökade kostnader hos såväl de tillsynade som för myndig-
heterna. Det gäller både i att handlägga själva beslutet, men också att 
hantera överklaganden på dessa beslut. Lägg därtill den negativa 
inverkan ett föreläggande kan ha för kommuner och enskilda aktörer 
– i synnerhet om det inte alls skulle ha behövts för att åtgärder skulle 
vidtas. Tillitsdelegationens förslag om att ta bort kravet på vites-
föreläggandet bedöms därför ge positiva effekter, både monetära och 
andra. En effekt är större frihet till tillsynsmyndigheten att på egen 
hand avgöra när styrmedlet är befogat. För de tillsynade aktörerna är 
konsekvenserna inga om lagstiftningen följs. Om man inte lever upp 
till lagstiftningen, minskar även risken för en hårdare sanktion från 
statens sida, än vad som faktiskt är nödvändigt i det enskilda fallet. 

Ytterligare konsekvenser bedöms vara minskade administrativa 
kostnader för alla berörda. För Skolinspektionen har införandet av 
kravet 2015 lett till ökade kostnader om totalt cirka 5 miljoner kro-
nor per år. Denna kostnad bedöms minska. Även kostnader för över-
klagandehanteringen bedöms minska för de tillsynade (kommunal 
eller enskild aktör) och för domstolsväsendet. Hittills har beslut om 
förelägganden om viten riktats i samma omfattning till kommuner 
respektive enskilda aktörer som deras relativa andel av antalet 
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skolenheter (75 respektive 25 procent). Cirka 10 procent av beslu-
ten överklagas. Vår uppskattning är att administrationen av överkla-
ganden kostar cirka 2 miljoner för de överklagade och domstols-
väsendet tillsammans. Vårt förslag skulle därmed kunna leda till en 
kostnadsminskning för de inblandade aktörerna med cirka 7 miljo-
ner kronor, endast gällande administrationen av viteskravet.  

Patientsäkerhetslagen 

Tillitsdelegationen föreslår även att skrivning om att tillsynen främst 
ska inriktas på granskning av vårdgivarens systematiska kvalitets-
arbete, 3 § kap 7 andra stycket i patientsäkerhetslagen, tas bort. 
Denna skrivning indikerar en smalare och mer indirekt granskning, 
vilket kan riskera att leda till mer fokus på checklistor och mindre 
eller begränsat fokus på brukare och patienter. Genom att ta bort 
skrivningen öppnar lagstiftningen upp för att tillsynen av det syste-
matiska patientsäkerhetsarbetet kan vara en av flera möjliga inrikt-
ningar och inte den huvudsakliga. Därmed ökar möjligheterna för 
IVO att avgöra vad tillsynen ska fokusera på och i linje med en mer 
lärande tillsyn, samtidigt som även patientperspektivet kan ges större 
tyngd. Konsekvenser för de tillsynade objekten torde vara att oftare 
också kunna bli granskad på andra faktorer än det systematiska egen-
kontrollarbetet. För den tillsynade, oavsett kommunal eller enskild 
aktör, kan detta medföra en större variation vid inspektion, men 
samtidigt ökade möjligheter att också stärka och åtgärda andra delar 
av verksamheten. Vi bedömer att en bredare tillsyn inte har kost-
nadsmässiga konsekvenserna för de som blir tillsynade. Lagstift-
ningen är densamma och kraven för att uppfylla den har inte för-
ändrats. Vi föreslår inte heller att tillsynen ska bli mer omfattande 
genom utökade resurser. 
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9 Författningskommentar 

9.1 Förslaget till lag om ändring i skollagen 
(2010:800) 

26 kap. 27 § 

Ett föreläggande enligt detta kapitel får förenas med vite. 

Om det finns anledning att anta att en person som är föremål för ett 
föreläggande har begått en gärning som kan föranleda straff eller en 
straffliknande sanktion, får han eller hon inte föreläggas vid vite att 
medverka i en utredning som har samband med den gärningen. Lag 
(2014:903). 

Paragrafen ändras på så sätt att andra stycket tas bort. Förslaget 
behandlas i avsnitt 7.2. 

Genom ett borttagande av nu gällande bestämmelse i paragrafens 
andra stycke, som föreskriver att föreläggande som avses i 26 kap. 
10 § ska förenas med vite om en eller flera brister som allvarligt 
försvårar förutsättningarna för eleverna att uppnå målen för utbild-
ningen, om det inte av särskilda skäl är obehövligt, ges Skolinspek-
tionen möjlighet att i varje enskilt fall avgöra när vitesinstrumentet 
är ändamålsenligt att tillämpa enligt paragrafens första stycke. Där-
med ökar möjligheten att anpassa metoderna för tillsynen till situa-
tion och behov i den verksamhet som är föremål för tillsyn (jämför 
26 kap. 2 §).   
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9.2 Förslaget till lag om ändring 
i patientsäkerhetslagen (2010:659) 

7 kap. 3 § 

Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att den verksamhet och 
den personal som avses i 1 och 2 §§ uppfyller krav och mål enligt lagar 
och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av 
sådana föreskrifter. 

Föreläggande enligt 20 och 24 §§ och förbud enligt 26–28 §§ får använ-
das endast när verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av 
lagar och andra föreskrifter. 

Paragrafen ändras på så sätt att andra stycket tas bort. Förslaget 
behandlas i avsnitt 7.3. 

Genom ett borttagande av andra stycket, som föreskriver om att 
tillsynen främst ska inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör 
sina skyldigheter enligt 3 kap. avseende bedrivande av ett syste-
matiskt patientsäkerhetsarbete, ges möjlighet att anpassa tillsynen 
utifrån situation och behov i den verksamhet som är föremål för 
tillsyn (jämför 7 kap. 1 och 2 §§).  
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Kommittédirektiv 2016:51 

Tillit i styrningen 

Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016 

Sammanfattning 

Styrningen av förvaltningen har de senaste decennierna känneteck-
nats av decentralisering och ett delegerat ansvar för genomförande, 
budget och organisation. Fokus har legat på mål- och resultatstyrning 
och uppföljning. 

Verksamhetsstyrningen kan dock i vissa fall ha bidragit till att den 
offentliga förvaltningen har brister när det gäller att styra verksam-
heten utifrån dess förutsättningar och medborgarnas behov och med 
tillit till medarbetares kompetens och förmåga. Det finns ett behov 
av att vidareutveckla en tillitsfull styrning av välfärdstjänsterna som 
bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan berörda aktörer. Den 
aktör som ansvarar för verksamheten måste ha utrymme att utveckla 
den och den aktör som styr måste kunna lita på att verksamheten 
utvecklas på ett rättssäkert, behovsstyrt, ändamålsenligt, samhälls-
ekonomiskt effektivt sätt och i enlighet med uppsatta mål och att 
välfärdstjänster av god kvalitet levereras till medborgarna. 

En delegation inrättas för att inom ramen för de befintliga regel-
verken genomföra dels projekt som främjar idé- och verksamhetsut-
veckling när det gäller kommunal verksamhet, dels projekt som om-
fattar hela styrkedjan dvs. styrning från den nationella nivån till 
genomförandet i kommuner och landsting. Avsikten är att Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) ska få en framträdande roll i detta 
arbete. Syftet med projekten ska vara att långsiktigt bidra till för-
bättrade förutsättningar för kommuner och landsting att vidareut-
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veckla en rättssäker och effektiv förvaltning. Vidare ska projekten bi-
dra till en tydlig, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning som 
bidrar till att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna är behovs-
styrda och håller god och likvärdig kvalitet och att de är jämlika, jäm-
ställda och tillgängliga. 

För att möjliggöra ett kritiskt perspektiv på förändrings- och ut-
vecklingsprocesser inom ramen för projekten ska dessa följas av ett 
antal forskare. Delegationen ska vidare verka för att samarbete mel-
lan statliga myndigheter och kommuner och landsting byggs i syfte 
att åstadkomma en effektivare, mer tillitsbaserad och mindre admi-
nistrativt belastande styrning avseende välfärdstjänsterna. Delega-
tionen ska därför tillsammans med berörda myndigheter, kommuner 
och landsting analysera den statliga tillsynens effekter på kommu-
nernas och landstingens verksamhetsutveckling, identifiera eventu-
ella hinder för genomförande av utvecklingsinsatser och om möjligt 
föreslå hur tillsynen över kommunal verksamhet kan bidra till verk-
samhetsutveckling. Delegationen ska även analysera olika ersättnings-
modellers styrande effekter och undersöka på vilket sätt ersättnings-
modeller tydligare kan främja en bred och allsidig kvalitetsutveckling 
och effektivitet. Delegationen ska beakta hur ersättningsmodellerna 
påverkar fördelningen av och tillgången på välfärdstjänster utifrån ett 
geografiskt och socioekonomiskt perspektiv. Om delegationen an-
ser att det är lämpligt ska den föreslå hur sådana modeller kan utfor-
mas. De delar av uppdraget som avser ersättningsmodeller omfattar 
inte skolväsendet eftersom frågor om ersättning inom skolväsendet 
redan utreds av Skolkostnadsutredningen (U 2014:14) och 2015 års 
skolkommission (U 2015:03). De delar av uppdraget som avser andra 
ersättningsmodeller än inom skolväsendet ska redovisas senast den 
16 juni 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas i en slutrapport senast 
den 18 juni 2018. 

Bakgrund 

Den offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av 
Sverige. En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin. En 
prioriterad fråga för regeringen är att förbättra styrningen i den of-
fentliga sektorn i syfte att skapa mer effektiva verksamheter och större 
nytta för medborgarna.  
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I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) anför regeringen 
att det behövs utvecklade former för styrning och uppföljning som 
balanserar behovet av kontroll med förtroende för professionernas 
verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Regeringen aviserar också 
att den avser att initiera ett arbete med att stimulera metodutveckling 
samt utveckla styrning och uppföljning. Angreppssättet kommer att 
vara brett. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med myndigheter, 
kommuner och landsting, välfärdsmedarbetare, brukare och forskar-
samhället. Rättssäkerhet och medborgarperspektiv är viktiga utgångs-
punkter för arbetet (se utg.omr. 2 avsnitt 4.4).  

Mot bakgrund av regeringens aviserade ambitioner att utveckla den 
statliga styrningen har Statskontoret fått i uppdrag att kartlägga, ana-
lysera och i vissa delar lämna förslag avseende statens styrning av statlig 
respektive kommunal verksamhet (Fi2016/00372/SFÖ).  

Som ett led i arbetet inrättar regeringen nu också denna delegation. 

Styrningen i den offentliga förvaltningen 

Statens styrning av kommuner och landsting 

Regeringsformen slår fast att den svenska folkstyrelsen förverkligas 
bl.a. genom den kommunala självstyrelsen. Den kommunala självsty-
relsen innebär att kommuner och landsting, genom politiska beslut 
och prioriteringar, avgör hur man med hänsyn till lokala och regionala 
förutsättningar ska uppnå de nationella mål som riksdagen lagt fast. 
Detta innebär att staten i sin styrning av kommuner och landsting 
måste ge dem handlingsutrymme för egna prioriteringar. 

Det kommunala uppdraget har över tid ökat i omfattning och kom-
plexitet vilket har lett till att även behovet av vägledning har ökat.  
I detta sammanhang kan också konstateras att EU-rätten och dess ge-
nomförande nationellt påverkar kommuner och landsting i mycket 
hög utsträckning. En tydlig tendens är att den statliga styrningen har 
ökat i omfattning och blivit alltmer detaljerad. Detta gäller för såväl 
lagstiftning som de statliga myndigheternas föreskrifter. 

År 1993 genomfördes omfattande förändringar i de statliga bidrags-
systemen till kommunerna. Den största förändringen var att flertalet 
av de specialdestinerade statsbidragen ersattes med ett generellt bidrag. 
År 1996 genomfördes förändringar som bl.a. innebar att även lands-
tingen kom att omfattas av systemet. Ytterligare en stor förändring av 
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systemet gjordes 2005. Syftet med det generella bidragssystemet är att 
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och 
landsting att kunna ge sina invånare likvärdig service oberoende av in-
komster och andra strukturella förhållanden. Det sker främst genom 
utjämning för skillnader i skattekraft (inkomstutjämning) och struk-
turella kostnadsskillnader (kostnadsutjämning). Det generella statsbi-
draget utgör också ett medel för staten att påverka kommunsektorns 
samhällsekonomiska utrymme. 

Som skäl för införandet av det nya utjämningsbidraget angavs att 
det skulle öka kommunernas handlingsfrihet genom att minska den 
statliga regleringen och skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsätt-
ningar (prop. 1991/92:150). Genom det nya systemet skulle kommu-
nerna ges ett ökat ansvar för sin verksamhet och ökad handlingsfrihet 
när det gäller verksamheters utformning och prioriteringar mellan olika 
verksamheter samt bättre möjligheter till lokal anpassning och lokalt 
ansvar.  

En förändring som påverkat kommunernas och landstingens styr-
ning av verksamheten är att antalet riktade statsbidrag har ökat i antal 
sedan det generella kommunalekonomiska utjämningssystemet inför-
des. Anledningen är att staten har ansett att det funnits behov av att 
öka styrningen av verksamheterna för att nå de nationella målen. 

Kommuners och landstings styrning av verksamheten 

Under 1980-talet pågick inom kommuner och landsting ett förnyel-
searbete när det gäller styrningen av den kommunala verksamheten. 
Bland annat genomfördes en försöksverksamhet med en friare kom-
munal nämndorganisation. Försöksverksamheten ledde fram till en 
ny kommunallag (1991:900) som trädde i kraft den 1 januari 1992. 
Ett av syftena med kommunallagsreformen var att skapa utrymme 
för en ökad målstyrning. Utgångspunkter för förändringen var att 
de förtroendevalda skulle få bättre möjligheter att styra och organi-
sera sin verksamhet. Medborgarna skulle också garanteras goda möj-
ligheter till inflytande och insyn. Genom ökad organisationsfrihet 
skulle kommuner och landsting ges förutsättningar att göra verksam-
heten effektivare. 

Sedan införandet av kommunallagen 1992 har det skett omfat-
tande omvärldsförändringar som bl.a. har lett till att kommuner och 
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landsting har reformerat sina organisationer. Av den forsknings-
översikt som finns i betänkandet En kommunallag för framtiden 
(SOU 2015:24) framgår att reformerna har motiverats både av ideo-
logiska skäl och av en upplevd brist på resurser. En mångfald av orga-
nisatoriska lösningar och metoder för styrning av kommunal verk-
samhet har testats. Mycket inspiration till detta förändringsarbete 
har hämtats från den idériktning som går under den samlande engel-
ska benämningen New Public Management och som handlar om att 
skapa förbättrad ekonomisk effektivitet med förebilder från privata 
företag och användning av marknadslösningar. Andra reformer har 
haft sin utgångspunkt i t.ex. ökat demokratiskt inflytande, där inspi-
ration har hämtats från de idériktningar som lanserats som motkrafter 
till New Public Management (t.ex. det som går under den engelska 
benämningen Public Governance). 

Stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 

I januari 2015 ingick Verket för innovationssystem (Vinnova) och 
SKL en överenskommelse om stärkt innovationsförmåga i offentlig 
verksamhet. Överenskommelsen avser 2015–2017. Syftet med över-
enskommelsen är att stärka innovationsförmågan i den verksamhet 
som kommuner och landsting ansvarar för. Målet är att bidra till ökad 
kvalitet och bättre service i de tjänster och uppdrag som kommuner 
och landsting erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle. 

Överenskommelsen syftar också till att främja innovationsledning 
eftersom en omställning mot mer innovativa organisationer kräver 
kunskap om innovationsledning. Därutöver ska SKL och Vinnova till-
sammans medverka till att välfärdsteknologi utvecklas, sprids och 
genomföras i hela landet, att användarperspektivet främjas och att bru-
karens roll som medskapare betonas. 

År 2014 och 2015 har SKL, med finansiering från Vinnova, gen-
omfört projektet Förändra radikalt. Förutom metodutveckling och 
idéarbete har målet med projektet varit att identifiera hur nya arbets- 
och förhållningssätt påverkar ledarskap och medarbetarskap i de med-
verkande kommunerna. 

SKL pekar i sin rapport för projektet, e-boken Förändra radikalt 
– gör annorlunda, billigare och bättre, på att det finns ett ökande in-
tresse, inte enbart när det gäller nya tekniska lösningar utan även för 
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helt andra och nya sätt att utföra tjänster på. SKL pekar också på att 
internationella erfarenheter visar att radikala förändringar i verksam-
heterna har lett till att brukarnyttan ökat samtidigt som kostnaderna 
minskat. Dessutom har medarbetarnas arbetsglädje och självförtro-
ende ökat. 

SKL har pekat på behovet av ett kompetenscentrum för innova-
tion i offentlig verksamhet i publikationen ”Positionspapper – En 
innovationsvänlig offentlig verksamhet” från 2015 och har i sitt in-
spel till regeringen inför forsknings- och innovationspropositionen 
2016 lyft detta som ett förslag. 

Vinnova har i sitt underlag till regeringens politik för forskning, 
innovation och högre utbildning 2017–2027, Innovation för ett attrak-
tivare Sverige (dnr N2015/07590), pekat på behovet av nationell sam-
ordning och kunskapsspridning mellan pågående innovationsinsatser 
inom offentlig sektor. Vinnova genomför ett antal insatser riktade 
mot offentlig sektor, t.ex. FRÖN – För ökad innovation i offentligt 
finansierad sektor. Vinnova har även fått regeringens uppdrag 
(dnr N2014/2618/FIN) att utveckla ett innovationsledarlyft för ökad 
förmåga att bedriva innovationsarbete och att efterfråga innovation i 
offentlig verksamhet. 

Ersättningsmodeller 

Enligt 3 kap. 16 § kommunallagen får kommuner och landsting, 
efter beslut i fullmäktige, lämna över vården av en kommunal ange-
lägenhet till en juridisk person eller en individ. Detta innebär att kom-
muner och landsting kan välja att antingen bedriva verksamheten i 
egen regi eller anlita en privat utförare. 
I de fall en kommun eller ett landsting överlämnar vården av en kom-
munal angelägenhet till en privat utförare är kommunen eller lands-
tinget fortfarande huvudman för den kommunala angelägenheten. 
Andelen privata utförare varierar såväl mellan olika kommuner och 
landsting som mellan de olika verksamheterna. 

Enligt 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är det obligato-
riskt för landstingen att erbjuda vårdvalssystem i primärvården. Det 
innebär att landstingen har en skyldighet att se till att primärvården 
organiseras så att alla som omfattas av deras ansvar för hälso- och 



SOU 2018:48 Bilaga 1 

135 

sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster och få till-
gång till en fast läkarkontakt (vårdvalssystem) som den enskilde väl-
jer själv. Alla utförare ska behandlas lika, men landstingen har rätt 
att utforma regelverk och de närmare villkor som ska gälla för god-
kända utförare. 

I valet av ersättningsmodell för sådan verksamhet som lämnas 
över till privata utförare ska kommuner och landsting beakta att de 
privata utförarna ges rimliga ekonomiska förutsättningar att utföra 
verksamheten. De måste samtidigt beakta förutsättningarna för den 
verksamhet som de bedriver i egen regi och sin ekonomi generellt. 
Ersättningssystemen är oftast prestationsbaserade och ersättnings-
nivåerna kopplas till antalet utförda prestationer i tid eller aktiviteter. 
Det kan förekomma skillnader i ersättningsnivåerna. Kommunerna 
baserar oftast ersättningen på en analys av vad den egna verksamheten 
kostar men kan också ta hänsyn till hur andra satt pris i regionen, 
marknadssituationen, effektiviseringskrav och politiska prioriteringar. 
Skillnad i ersättning mellan privata och kommunala utförare beror 
ibland på att de kommunala utförarna, till skillnad från de privata, 
måste vara verksamma i hela kommunen. 

Vinnova har haft regeringens uppdrag att genomföra en satsning 
för att utveckla och stärka innovationer i offentlig sektor, med tonvikt 
på vård- och omsorgsområdet. Uppdraget redovisas i Vinnovas Slut-
rapport av regeringsuppdrag att utveckla innovationskraften i offentlig 
verksamhet med tonvikt på vård och omsorg (dnr S2015/04614). 

I rapporten identifieras ersättningsmodeller som ett hinder som 
behöver ses över för att öka införandet och spridningstakten av inno-
vationer inom vård och omsorg. Inom ramen för regeringsuppdraget 
har ett antal projekt rörande ersättningsmodeller genomförts. Syftet 
med projekten har varit att utveckla och ge förutsättningar för att på 
sikt etablera nya ersättningsmodeller som stärker möjligheterna att 
på ett tidigt stadium använda innovativa produkter och tjänster i verk-
samheten så att de kommer vården, omsorgen och inte minst patien-
terna och brukarna till godo. De genomförda projekten redovisas i 
rapporten Ersättningssystem för innovation i vård och omsorg – en 
studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller (Vinnova 
rapport VR 2015:8, december 2015). 

Av regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Myndigheten 
för vård- och omsorgsanalys framgår att myndigheten ska göra en ur 
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ett patient- och medborgarperspektiv fördjupad analys av förutsätt-
ningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård. Primärvår-
dens förutsättningar att erbjuda en god vård efter behov ska analy-
seras. Bland de förutsättningar som berör primärvårdens uppdrag 
nämns bland annat ersättningssystem. 

När det gäller kvalitetsarbete pågår det ett arbete med att utveckla 
olika typer av modeller för exempelvis uppföljning och förbättrade 
möjligheter till jämförelser för brukare inom flera områden. Som ex-
empel kan nämnas Etisk plattform för öppenhet och insyn i vård och 
omsorg (mellan arbetsgivar-, fack- och branschorganisationer), 
1177 Vårdguiden, Uppföljningsguiden (SKL) och Äldreguiden (Social-
styrelsen). 

Uppdraget 

Utveckla styrningen i hela styrkedjan i den offentliga förvaltningen 

Staten står som garant för den enskildes rättssäkerhet och skyddet 
för liv, personlig säkerhet och hälsa. 

En utgångspunkt för regeringens arbete är medborgarnas för-
väntningar på att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna håller 
god kvalitet och att de är jämlika, rättssäkra, jämställda och tillgäng-
liga. Medborgarperspektivet är därför en naturlig utgångspunkt vid 
bedömningen av om verksamheterna når målet för samhällsupp-
draget. En viktig del i arbetet med en strategisk styrning utifrån ett 
medborgarperspektiv är en väl genomtänkt statlig styrning när det 
gäller nationella mål och de verksamheter som kommuner och lands-
ting är huvudmän för. 

Styrningen av förvaltningen har de senaste decennierna känneteck-
nats av decentralisering och ett delegerat ansvar för genomförande, 
budget och organisation. Fokus har legat på mål- och resultatstyrning 
och uppföljning. Målstyrningen har gett upphov till en mer aktiv upp-
följning av resultatet och produktiviteten i verksamheten. 

Mål- och resultatstyrningen har dock medfört att det finns risk 
för att nationella mål och övergripande målsättningar i lagstiftningen 
inte följs, dvs. att fördelningen av välfärdstjänster och annan offent-
lig service ska vara likvärdig, ändamålsenlig och behovsstyrd. Det 
förekommer att t.ex. vård fördelas efter efterfrågan i stället för efter 
behov (se bl.a Riksrevisionens rapport Primärvårdens styrning – 
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efter behov eller efterfrågan? [RiR 2014:22]). Genom att mål och 
resultat, på de olika nivåerna i styrkedjan, i vissa fall har fragmenti-
serats har tillämpningen av styrningen även lett till en del negativa 
effekter. Om mål- och resultatstyrning bryts ned på en alltför detal-
jerad nivå ökar risken för suboptimering och bristande helhetssyn. 
Utöver att detta i vissa fall har bidragit till en icke ändamålsenlig ök-
ning av administrationen, riskerar det också att leda till att de gemen-
samma resurserna inte används effektivt. Det har också, i vissa fall, 
lett till en styrning som minskat utrymmet för medarbetarna att, ba-
serat på yrkeskunnande och erfarenhet, organisera sitt arbete på det 
sätt som bäst gagnar verksamheten och medborgarna. 

Delegeringen av ansvar för genomförande, budget och organisa-
tion samt behovet av kontroll och uppföljning har haft positiva effek-
ter för den offentliga förvaltningen. Det sätt som kontrollen och 
uppföljningen har utförts på har dock bidragit till en ökad och i vissa 
fall onödig administration samt även vissa snedvridande incitament. 

Inom kommuner och landsting pågår kontinuerligt ett omfattande 
arbete med att utveckla styrningen av de kommunala verksamheterna, 
både för att höja kvaliteten och för att utveckla den kommunala ser-
vicen. Möjligheten att utveckla styrningen varierar emellertid mellan 
olika kommuner och landsting. I en kartläggning som SKL genom-
förde 2014 anger knappt en av tio kommuner att de har strukturer 
och arbetsformer som understödjer idéutveckling och utprovning av 
nya lösningar. 

Av skrivelsen Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014 
(skr. 2014/15:102) framgår att ökningen av antalet årsarbetare i kom-
muner, landsting och kommunalförbund 2013 till stor del skedde i 
de personalkategorier som arbetar med administrativa uppgifter. 
Inom flera yrkesgrupper i kommunal verksamhet utgör arbete med 
ekonomiska ersättningsmodeller, administration och detaljreglering 
en betydande del av det totala arbetet. Samtidigt kan ett underdimen-
sionerat administrativt stöd ha lett till att vissa yrkesgrupper får ägna 
allt mindre tid till det som är yrkets kärnuppgifter. Styrning som var 
avsedd att effektivisera den offentliga förvaltningen kan i stället i vissa 
fall ha bidragit till att byråkratisera den. Det finns risk för att erfaren-
het och kompetens inte kommer till nytta och att yrkesetik inte får 
utrymme. Medarbetarnas möjlighet att utveckla den offentliga för-
valtningen riskerar också att begränsas. 



Bilaga 1 SOU 2018:48 

138 

En alltför detaljreglerad styrning inom kommuner och landsting 
riskerar att missgynna den innovation som är nödvändig för att verk-
samheterna ska kunna möta de många utmaningar som de står inför, 
t.ex. en åldrande befolkning och urbanisering. 

Det finns därför ett behov av att vidareutveckla en styrning som 
baseras mer på tillit och ökad förmåga såväl i kommuner och landsting 
som hos medarbetarna att utveckla verksamheten. Tillitsfull styrning 
bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan berörda aktörer. Detta gäl-
ler både statens styrning av kommuner och landsting och de senares 
egen styrning av verksamheten. Den aktör som ansvarar för verksam-
heten måste ha utrymme att utveckla den och den aktör som styr måste 
kunna lita på att verksamheter utvecklas på ett rättssäkert sätt och i 
enlighet med uppsatta mål och att välfärdstjänster av god kvalitet leve-
reras till medborgarna. För att belysa frågor i sammanhanget liksom 
främjandet av ändamålsenliga regelverk har regeringen tillsatt Välfärds-
utredningen (Fi 2015:01). Utredaren ska bl.a. föreslå hur den offent-
liga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras så att 
offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och 
hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster kan utfor-
mas så att den säkrar likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effek-
tivitet, behovsstyrning och öppenhet. 

Det finns också behov av att stödja idé- och verksamhetsutveck-
lingen när det gäller en mer tillitsbaserad styrning inom ramen för be-
fintliga regelverk. Vidare behöver det positiva förändringsarbete som 
redan pågår i ett antal kommuner och landsting tas till vara och synlig-
göras. Kunskap behöver också spridas om pågående och redan ge-
nomförda projekt. Erfarenheter från genomförda utvecklings- och 
innovationsprojekt bör tas till vara. 

En delegation inrättas för att inom ramen för de befintliga regelver-
ken genomföra dels projekt som främjar idé- och verksamhetsutveck-
ling när det gäller kommunal verksamhet, dels projekt som omfattar 
hela styrkedjan, dvs. styrning från den nationella nivån till genomfö-
randet i kommuner och landsting. Projekten ska genomföras i samver-
kan med kommuner och landsting samt statliga myndigheter, i synner-
het sådana myndigheter som tillhandahåller medborgarnära tjänster 
och som har nära koppling till de kommunala verksamheterna eller som 
arbetar med utvecklings- och innovationsprojekt. 
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Delegationen ska inom ramen för projekten, tillsammans med be-
rörda aktörer, identifiera och analysera hinder för att genomföra ut-
vecklingsinsatser. I detta arbete bör det klarläggas vilka krav som re-
gelverken för styrning, kontroll, redovisning och uppföljning ställer på 
kommuner och landsting i dag och hur de tillämpas. Behovet av natio-
nell styrning för att nå de nationella målen ska också beaktas. 

Delegationen ska vidare identifiera områden, tjänster eller pro-
cesser som bedöms ha särskilt stor utvecklingspotential och som bl.a. 
kan leda till en minskning av onödig administration, höjd kvalitet och 
effektivitet i kommunernas och landstingens verksamhet. Ett verktyg 
som under flera år fått stor uppmärksamhet när det gäller att driva 
på förnyelse och innovation i offentlig verksamhet är upphandling. 
Delegationen bör i sitt arbete ta del av och integrera tillämpliga delar 
av erfarenheterna av att främja innovationsupphandling. 

Delegationen ska även främja projekt som syftar till att utveckla en 
mer samordnad verksamhet. Målet med projekten ska vara att långsik-
tigt bidra till förbättrade förutsättningar såväl för den statliga styr-
ningen av kommunal verksamhet som för kommuner och landsting att 
styra sin verksamhet så att den kan resultera i betydande förbättringar 
för medarbetare, medborgare och företag. 

Delegationen kan på eget initiativ göra fördjupade analyser av t.ex. 
hinder i form av lagstiftning som framkommer inom ramen för pro-
jekten. Detta inkluderar bristande incitament att sprida goda resultat 
från genomförda projekt. När det gäller hinder och bristande incita-
ment bör erfarenheter av utvecklings- och innovationsprojekt som ge-
nomförts tillsammans med andra aktörer tas till vara. 

Delegationen ska verka för ökat samarbete mellan statliga myndig-
heter, kommuner och landsting i syfte att åstadkomma en effektivare, 
mer tillitsbaserad och mindre administrativt belastande styrning. Trans-
parens i systemen och medborgarnas rätt till insyn och en rättssäker 
hantering ska beaktas i detta arbete. 

Som ett led i detta arbete ska delegationen i samarbete med SKL 
dels genomföra en inventering av nuvarande praxis i syfte att identifi-
era pågående arbeten i enskilda kommuner, dels organisera och driva 
nätverk där grupper av kommuner och landsting praktiskt söker och 
testar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv. 

Vid val av vilka projekt som ska genomföras ska delegationen prio-
ritera sådana projekt som involverar hela styrkedjan och deltagande av 
kommuner och landsting som har olika förutsättningar när det gäller 
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t.ex. befolkningens storlek, geografiskt läge och ekonomiska förutsätt-
ningar. 

Delegationen ska därutöver 

• analysera och redovisa hur en styrning baserad på ökad tillit och 
kvalitativa snarare än kvantitativa mål påverkar välfärdstjänsternas 
likvärdighet, rättssäkerhet, kvalitet och kostnader, 

• föreslå modeller för hur en styrning baserad på tillit och kvalita-
tiva mål kan utformas, 

• föreslå hur goda erfarenheter av och goda exempel på idé- och 
verksamhetsutveckling ska kunna spridas inom hela den offent-
liga förvaltningen, 

• föreslå områden som skulle kunna vara lämpliga för kommunal 
försöksverksamhet, 

• föreslå försöksverksamheter inom områden där det finns ett nära 
samarbete mellan kommuner eller landsting och statliga myndig-
heter, och 

• tillsammans med berörda aktörer inventera s.k. tidstjuvar, dvs. åt-
gärder inom olika arbetsprocesser som skapar onödig administ-
ration och som tar tid från verksamheten och, om möjligt, föreslå 
hur dessa kan tas bort. 

En lärande tillsyn 

Den offentliga tillsynen är viktig för att stärka efterlevnaden av de 
bestämmelser som bl.a. riksdagen och regeringen har beslutat. Med-
borgarna ska genom tillsynen kunna vara förvissade om att deras in-
tressen t.ex. när det gäller likvärdighet tas till vara. Det är därför 
centralt att tillsynen över kommunal verksamhet upprätthålls. Den 
statliga tillsynsverksamheten utformas utifrån kraven och målen inom 
olika verksamhetsområden. 

Genom bestämmelserna i 6 § förvaltningslagen (1986:223) och 
6 § myndighetsförordningen (2007:515) är statliga myndigheter skyl-
diga att samordna sin verksamhet. Detta gäller även tillsyn. När flera 
myndigheter utövar tillsyn över samma verksamhet är det viktigt att 
tillsynen samordnas. Samordning mellan tillsynsorgan är viktig både 
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för att tillsynen ska vara effektiv och för att den tillsynspliktiga verk-
samheten inte ska störas mer än nödvändigt. Det kan förekomma att 
flera tillsynsmyndigheter är i behov av samma eller likartade upp-
gifter men att rapporteringen ser olika ut när det gäller t.ex. frekvens 
eller omfattning. Det kan också förekomma att statliga myndigheter 
vid sin tillsyn över samma verksamhet ger motstridiga men utifrån 
sina respektive tillsynsområden korrekta rekommendationer. Genom 
samordning mellan tillsynsorganen kan eventuella motstridigheter i 
krav på en objektsansvarig redas ut. 

I Rådet för styrning med kunskap samverkar nio statliga myndig-
heter inom området hälso- och sjukvård och socialtjänst. Rådet ver-
kar för att styrningen med kunskap är samordnad, effektiv och an-
passad till huvudmännens och professionernas behov. Rådet ska även 
verka för att patienters och brukares synpunkter och erfarenheter be-
aktas och att kommunikationen till användarna är samordnad samt 
samverka med myndigheter som inte ingår i rådet och med andra of-
fentliga och privata aktörer. Rådet ska också vara ett forum för frågor 
om kunskapsutveckling, forskning och innovationer. Rådets verk-
samhet regleras i förordningen (2015:155) om statlig styrning med 
kunskap avseende hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Det är angeläget att tillsynsmyndigheterna intar ett lärande för-
hållningssätt till hur tillsynen kan utvecklas. På så sätt kan tillsyns-
myndigheterna bidra till att utveckla den offentliga förvaltningen i 
övrigt. Genom att följa upp resultat och konsekvenser av tillsynen 
kan tillsynen användas som ett medel för att identifiera behov av ut-
veckling. Tillsynen kan t.ex. hjälpa till att identifiera regler som är 
onödiga. Det kan också visa sig att kostnaderna för regelgivning och 
tillsyn är oproportionerligt stora. 

Vissa tillsynsmyndigheter, t.ex. Inspektionen för vård och om-
sorg och Statens skolinspektion arbetar med att utveckla återföringen 
av tillsynsresultaten till de granskade verksamheterna för att dessa och 
även andra verksamheter ska kunna ha nytta och lära sig av tillsynen. 
På så sätt kan verksamheterna utvecklas och medarbetarnas kompe-
tens öka. 

Hur tillsynen över kommunal verksamhet är utformad kan ha stor 
betydelse för kommuners och landstings verksamhetsutveckling. Till-
synen, eller regelverket, kan i vissa fall ha utformats eller över tid ut-
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vecklats så att utvecklingen av kommunal verksamhet hindras. Regel-
verket kan t.ex. vara alldeles för detaljerat. Reglerna kan också ha blivit 
obsoleta på grund av teknikutveckling och andra omvärldsförändringar. 

Tillsynen kan dock även fungera innovationsdrivande genom att 
den har utformats så att den ger incitament att nå ambitiösa målsätt-
ningar. Inom bl.a. miljöområdet finns det flera exempel på hur regler-
ingar och tillsyn har fungerat som avgörande incitament för innova-
tion och effektivisering. 

Delegationen bör i sitt arbete ta till vara goda exempel och stödja 
användandet och spridningen av metoder till fler områden. 

Delegationen ska tillsammans med berörda myndigheter, kom-
muner och landsting 

• analysera och redovisa hur den statliga tillsynen påverkar kommu-
nal verksamhetsutveckling och identifiera och redovisa eventuella 
hinder för genomförande av utvecklingsinsatser inom kommuner 
och landsting, och 

• utreda och om möjligt föreslå hur den statliga tillsynen över kom-
munal verksamhet kan bidra till kommunal verksamhetsutveckling. 

Ett nära samarbete med forskning och utvärdering 

Att genomförda projekt utvärderas är en förutsättning för att man i 
efterhand ska få kunskap om projektens kvalitet och dra lärdom om 
vilka arbetsprocesser och åtgärder som lett till ett förändrat arbets-
sätt. Det finns dock skäl att även parallellt med genomförande av pro-
jekt studera de förändringar och utvecklingsaktiviteter som sker under 
projektens gång. Genom att anlita forskare eller experter som följer 
och aktivt deltar i projekten kan övriga deltagare i projekten få kun-
skap om vilka problem och möjligheter som forskarna ser utifrån sin 
kompetens. Genom att forskare deltar tidigt i arbetet blir det också 
möjligt att redan på planeringsstadiet skapa förutsättningar för bra 
utvärderingar, exempelvis genom tidig planering för insamling av re-
levant statistik. På så sätt kan forskarna tillföra ett kritiskt perspektiv 
på förändrings- och utvecklingsprocesser inom ramen för projekten. 

Delegationen ska därför, antingen inom ramen för det egna arbe-
tet eller genom att knyta till sig ett antal forskare eller experter, med 
ett forskningsperspektiv följa de olika projekten under genomfö-
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randet. För varje projekt ska det sammanställas en utvärderingsrap-
port. Rapporterna ska innehålla råd och rekommendationer samt ge 
goda exempel på innovativa lösningar. Eventuella hinder och föränd-
ringsbehov ska också redovisas. Av utvärderingen ska det framgå hur 
projekten påverkar välfärdstjänsternas likvärdighet och kvalitet. 

De utvärderingsrapporter och andra studier som framkommer 
under arbetet ska komma berörda aktörer till del. Delegationen ska 
även sammanställa och sprida information om goda exempel och 
verka för att särskilt goda exempel uppmärksammas. Insatserna ska 
bidra till en idébank för utveckling av en tillitsbaserad styrning av 
kommunal verksamhet. I idébanken ska det även beskrivas hur idé-
erna kan omsättas i praktiken. 

Ersättningsmodeller 

De ersättningsmodeller som används i dag varierar såväl mellan olika 
sektorer som mellan olika kommuner och landsting. Ett skäl till detta 
är att utgångsläget och behoven är olika. Med ersättningsmodeller av-
ses i detta sammanhang inte de från staten till kommuner och lands-
ting riktade bidragen för viss verksamhet eller vissa åtgärder. 

Hur villkoren för ersättningsmodellerna ser ut kan antas påverka 
hur verksamheternas innehåll utformas. Om syftet med en målba-
serad ersättning är att ge den som tillhandahåller högre kvalitet mer 
i ersättning kan det räcka med att formulera relevanta mål för verk-
samheten. Den som uppnår målen kommer att belönas enligt mo-
dellen. Det skapar dock inte incitament för de aktörer som redan når 
målen att försöka genomföra kvalitetshöjande förändringar av verk-
samheten. Det kan också vara ett problem om den ekonomiska styr-
ningen är för detaljerad. En sådan modell riskerar att skapa ett oflex-
ibelt system som hindrar såväl tillvaratagandet av medarbetarnas kom-
petens för att utveckla verksamheten, som att med nya arbetssätt nå 
ökad kvalitet. Dessutom kan sådana ersättningsmodeller riskera att 
snedvrida verksamheten så att den frångår det övergripande målet att 
fördelning ska ske efter behov, vilket i sin tur bidrar till att minska 
den samhällsekonomiska effektiviteten. En annan aspekt kan vara att 
det i ersättningsmodellerna inte finns incitament för att satsa på inno-
vationer som innebär en minskning av den egna produktionen, t.ex. 
etablering av distanslösningar baserade på avancerad teknologi och 
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e-tjänster. Det är därför angeläget att genom en bred kartläggning in-
hämta kunskap om hur ersättningsmodellerna styr välfärdens innehåll 
samt hur detta påverkar verksamheternas kvalitet, inriktning och möj-
ligheten att utveckla verksamheterna med stöd av medarbetarnas kun-
skap och kompetens och att ta till vara deras förslag till förändring för 
att nå högre kvalitet. Även hur ersättningsmodellerna påverkar fördel-
ningen av och tillgången på välfärdstjänster utifrån ett geografiskt och 
socioekonomiskt perspektiv ska beaktas. 

Delegationen ska därför 

• analysera och redovisa ersättningsmodellernas styrande effekter, 
och 

• undersöka på vilket sätt ersättningsmodeller tydligare kan koppla 
den ekonomiska ersättningen till bred och allsidig kvalitetsutveck-
ling, ändamålsenlighet, samhällsekonomisk effektivitet och främ-
jande av innovation och, om lämpligt, föreslå hur sådana modeller 
skulle kunna utformas. 

Skolväsendet omfattas inte av delegationens uppdrag när det gäller er-
sättningsmodeller eftersom frågor om ersättning inom skolväsendet 
redan utreds av Skolkostnadsutredningen och 2015 års skolkommis-
sion. 

Konsekvensbeskrivningar 

Delegationen ska, utöver att redovisa förslagens konsekvenser i en-
lighet med kommittéförordningen (1998:1474), särskilt beräkna och 
redovisa förslagens offentligfinansiella och samhällsekonomiska kon-
sekvenser. Om något förslag innebär kostnadsökningar eller intäkts-
minskningar för det offentliga, ska delegationen föreslå en finansi-
ering. För samtliga förslag som delegationen lämnar ska den göra en 
analys av hur de samhällsekonomiska kostnaderna förhåller sig till 
den samhällsekonomiska nytta som förväntas uppnås. 

Delegationen ska belysa förslagens effekter på utvecklingen av före-
tagandet, nyetableringen av företag och konkurrensen mellan företag. 
Om förslagen innebär en inskränkning av den kommunala självsty-
relsen, ska delegationen utforma förslagen så att de inte går utöver vad 
som är nödvändigt med hänsyn till deras ändamål. Delegationen ska 
också analysera vilka konsekvenser förslagen får för kvinnor och män, 
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flickor och pojkar samt förslagens effekter för jämställdheten. Dele-
gationen ska även analysera förslagens konsekvenser för de nationella 
målen och lagstiftningens övergripande intentioner när det gäller lik-
värdighet och fördelningen av offentliga tjänster efter behov. Konse-
kvenserna ska anges enligt 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. I samband med konsekvens-
analysen ska delegationen inhämta synpunkter från Tillväxtverket och 
Ekonomistyrningsverket. 

Uppdragets genomförande och redovisning av uppdraget 

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med SKL, kommuner, 
landsting, relevanta statliga myndigheter, berörda nationella sam-
ordnare, forskningsinstitutioner, organisationer som företräder pro-
fessionerna och andra relevanta aktörer. Delegationen förutsätts 
skapa särskilda forum för sådan samverkan. Delegationen ska också 
föra en dialog med Statskontoret och använda den kunskap som kom-
mer fram inom ramen för Statskontorets uppdrag om statens styr-
ning av offentlig sektor. I den del av uppdraget som avser ersätt-
ningsmodeller ska delegationen samråda med Välfärdsutredningen 
(Fi 2015:01). Delegationen ska även hålla sig informerad om pågå-
ende relevanta utredningar, bl.a. 2015 års skolkommission. En refe-
rensgrupp bestående av experter inom berörda verksamhetsområden 
och departement inom Regeringskansliet ska utses. 

De delar av uppdraget som avser ersättningsmodeller ska redovisas 
senast den 16 juni 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas i en slutrap-
port med en sammanställning av utvärderingsrapporterna och förslag 
till vidare åtgärder. Slutrapporten ska lämnas senast den 18 juni 2018. 

 
(Finansdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2017:119 

Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) 

Beslut vid regeringssammanträde den 7 december 2017 

Sammanfattning 

Regeringen beslutade den 16 juli 2016 att inrätta en delegation med 
uppdrag att inom ramen för befintliga regelverk vidareutveckla en 
tillitsfull styrning av kommunal och statlig verksamhet (dir. 2016:51). 

Uppdraget utvidgas nu. Delegationen får i uppdrag att bl.a. 

• genomföra dels projekt som syftar till att ge stöd till statliga myn-
digheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en
mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten, dels projekt som syf-
tar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet,

• organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter
praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen ut-
ifrån ett tillitsperspektiv,

• sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer
tillitsbaserad styrning i den egna verksamheten,
och

• föreslå hur bl.a. erfarenheter av idé- och verksamhetsutveckling
inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga
förvaltningen även efter att delegationen har avslutat sitt arbete.

Utredningstiden förlängs. De återstående delarna av uppdraget en-
ligt de ursprungliga direktiven ska redovisas senast den 18 juni 2018. 
De nya delarna av uppdraget ska redovisas i en slutrapport senast den 
13 oktober 2019. 
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Utvidgning av uppdraget 

Inom ramen för regeringens tillitsreform har Statskontoret på upp-
drag av regeringen lämnat tre rapporter om hur statens styrning av 
den statliga verksamheten kan utvecklas (Statskontoret 2016:19, 
2016:20 och 2016:26). Myndigheten framhåller i rapporterna att tillits-
baserad styrning endast fungerar om den omfattar hela statsförvalt-
ningen, och även relationen mellan ledningen och medarbetarna inom 
en myndighet. Enligt Statskontoret är en stor del av de statliga myn-
digheternas administration egeninitierad. Myndigheten konstaterar 
vidare att ett starkt ledarskap motverkar onödig administration och 
att ledarskapsfrågorna är viktiga för att åstadkomma en utvecklad 
styrning med tillit som grund. 

Regeringen anförde i budgetpropositionen för 2017 att den avsåg 
att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att medarbet-
arnas kompetens tas tillvara i de statliga myndigheterna. Regeringen 
framhöll i detta sammanhang att det är viktigt att myndighetsled-
ningarna verkar för en kultur som är lyhörd, både inåt och utåt, och 
där medarbetarna uppmuntras att tänka innovativt (prop. 2016/17:1 
utg.omr. 2 avsnitt 4.4). 

Inom de statliga myndigheterna pågår kontinuerligt ett arbete med 
att utveckla verksamheterna, både för att höja kvaliteten och för att 
förbättra den statliga servicen till medborgare och företag. Möjlighe-
ten att utveckla verksamheterna varierar emellertid mellan olika myn-
digheter. Regeringen ser därför ett behov av att uppmuntra och för-
stärka stödet till statliga myndigheters interna arbete med att utveckla 
en styrning som baseras mer på tillit och förtroende för medarbet-
arnas kompetens och förmåga. Tillitsdelegationens uppdrag tar i nu-
läget endast sikte på att främja idé- och verksamhetsutveckling när det 
gäller kommunal verksamhet. Denna del av uppdraget bör därför ut-
vidgas så att det även omfattar de statliga myndigheternas verksamhet. 

Delegationen ska mot denna bakgrund 

• genomföra projekt som syftar till att ge stöd till statliga myndig-
heter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer
tillitsbaserad styrning vid myndigheten,

• inom ramen för projekten, och tillsammans med berörda aktörer,
identifiera och analysera hinder, både inom och utanför den be-
rörda myndigheten, för att genomföra utvecklingsinsatser,
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• identifiera områden inom myndigheternas interna verksamhet som
bedöms ha särskilt stor utvecklingspotential och som t.ex. kan
minska onödig administration, utveckla medarbetarskap och ledar-
skap samt höja kvaliteten och effektiviteten i statliga myndigheters
verksamhet,

• genomföra projekt som syftar till att skapa en mer samordnad of-
fentlig verksamhet, t.ex. mellan olika statliga myndigheter eller
mellan statliga myndigheter och kommuner,

• anlita forskare som ska följa samtliga projekt för att möjliggöra ett
kritiskt perspektiv på förändrings- och utvecklingsprocesser inom
ramen för projekten,

• organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter
praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen ut-
ifrån ett tillitsperspektiv,

• sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en tillits-
baserad styrning i den egna verksamheten, samt

• föreslå hur erfarenheter av och goda exempel på idé- och verksam-
hetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom
hela den statliga förvaltningen även efter att delegationen har av-
slutat sitt arbete.

Statliga myndigheter ska inbjudas att medverka i de ovan angivna pro-
jekten. Detta gäller särskilt sådana myndigheter som tillhandahåller 
medborgarnära tjänster eller har nära koppling till kommunal verk-
samhet och som arbetar med utvecklings- och innovationsprojekt. 
Myndigheterna deltar frivilligt i projekten och dessa ska genomföras 
vid myndigheterna med stöd av delegationen. Målet med projekten 
ska vara att långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för stat-
liga myndigheter att styra sin verksamhet så att den kan resultera i 
betydande förbättringar för medarbetare, privatpersoner och företag. 

Fokus för uppdraget är myndigheternas interna verksamhet. Om 
delegationen identifierar övergripande slutsatser och goda exempel 
när det gäller regeringens styrning av myndigheterna, ska dock även 
dessa presenteras. 
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Samverkan och förlängd tid för uppdraget 

Delegationen ska genomföra de nya delarna av uppdraget i samverkan 
med Statskontoret, som har i uppdrag att kartlägga projekt som bidrar 
till utvecklingen av en tillitsbaserad styrning (Fi2017/03341/SFÖ).  
Delegationen ska också samverka med Arbetsgivarverket, andra be-
rörda statliga myndigheter, forskningsinstitutioner, organisationer 
som företräder olika yrkesgrupper och andra relevanta aktörer. Dele-
gationen förutsätts skapa särskilda forum för sådan samverkan. 

Delegationen ska även hålla sig informerad om pågående utred-
ningar som är relevanta utifrån de nya delarna av uppdraget. 

En särskild referensgrupp bestående av experter inom de verksam-
hetsområden och delar av Regeringskansliet som berörs av de nya de-
larna av uppdraget ska knytas till delegationen. 

Delegationen ska löpande informera Regeringskansliet (Finansde-
partementet) om uppdragets genomförande. 

Utredningstiden förlängs. De återstående delarna av uppdraget 
enligt de ursprungliga direktiven ska redovisas i en rapport senast den 
18 juni 2018. De nya delarna av uppdraget ska redovisas i en slutrap-
port senast den 13 oktober 2019. 

Delegationens uppdrag kvarstår oförändrat i de delar som inte be-
handlas i dessa tilläggsdirektiv. 

(Finansdepartementet) 



Statens offentliga utredningar 2018
Kronologisk förteckning

1. Ett reklamlandskap i förändring 
– konsumentskydd och tillsyn i en 
digitaliserad värld. Fi.

2. Stärkt straffrättsligt skydd 
för blåljusverksamhet och andra 
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

3. En strategisk agenda 
för internationalisering. U.

4. Framtidens biobanker. S.

5. Vissa processuella frågor på 
socialförsäkringsområdet. S.

6. Grovt upphovsrättsbrott och 
grovt varumärkesbrott. Ju.

7. Försvarsmaktens långsiktiga 
materielbehov. Fö.

8. Kunskapsläget på kärnavfalls området 
2018. Beslut under osäkerhet. M.

9. Ökad trygghet för studerande som
blir sjuka. U.

10. Myndighetsgemensam indelning – 
samverkan på regional nivå. Volym 1. 
Myndighetsgemensam indelning – 
författningsändringar till följd av ny 
landstingsbeteckning. Volym 2. Fi.

11. Vårt gemensamma ansvar 
– för unga som varken arbetar eller 
studerar. U.

12. Uppdrag: Samverkan 2018. 
Många utmaningar återstår. A.

13. Finansiering av infrastruktur 
med skatt eller avgift? Fi.
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25. Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering. Fi. 

26. Några frågor i skyddslagstiftningen. 
Fö.

27. Ekonomiska sanktioner mot
terrorism. UD.
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– för snabba, säkra och effektiva 
hjälpinsatser. Ju.
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om överprövningsmål. Fi.

45. Behandling av personuppgifter vid 
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Del 1: Att underlätta efterföljande 
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47. Med tillit växer handlingsutrymmet.
 – tillitsbaserad styrning och ledning 
av välfärdssektorn. Fi.
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Till statsrådet Ardalan Shekarabi 

Den 16 juni 2016 beslutade regeringen att tillsätta en delegation 
(Dir. 2016:51) med uppdrag att analysera och föreslå hur styrningen 
av välfärdstjänster i offentlig sektor, kommuner och landsting, inom 
ramen för de befintliga regelverken, kan utvecklas för att i större om-
fattning ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet, för att där-
igenom bidra till större kvalitet för medborgare och företag. Upp-
draget är också att främja att utvecklingsarbete påbörjas i kommuner, 
landsting och hos berörda myndigheter. Delegationen har tagit nam-
net Tillitsdelegationen. I december 2017 fick Tillitsdelegationen ett 
tilläggsdirektiv (Dir. 2017:119) med uppdraget att stödja statliga 
myndigheter att utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning.  

Under utredningstiden har Tillitsdelegationen bjudit in till dialog 
och diskussion om frågor som rör styrningen av, och inom, kommu-
ner och landsting. Arbetet har haft ett starkt fokus på främjande. Där-
för har det präglats av mer dialog än vad som vanligtvis förekommer i 
en statlig utredning. Vår intention har varit att nå ut brett för att lyssna 
in många olika perspektiv på styrningen, vi har därför löpande träffat 
verksamma inom kommuner, landsting, statliga myndigheter, fackliga 
organisationer, arbetsgivarorganisationer, brukarorganisationer, väl-
färdsföretag, forskare, sakkunniga, konsulter och andra aktörer som på 
olika sätt arbetar med att utveckla välfärdssektorn. Vi har arrangerat 
möten, seminarier och gjort ett flertal studiebesök. Utöver det har vi 
medverkat vid ett stort antal konferenser och seminarier arrangerade 
av andra.  

Kärnan i arbetet har varit tolv försöksverksamheter som Tillits-
delegationen har följt med stöd av välrenommerade forskare. Dessa 
har gett oss insikter om hur olika styrsignaler samverkar i praktiken. 
De har också bidragit med kunskap om vad som stödjer respektive 
hindrar det goda mötet. Försöksverksamheterna bildar en viktig grund 
för slutsatserna i detta betänkande.  



 

 

I juni 2017 lämnade Tillitsdelegationen ett delbetänkande om er-
sättningsmodeller: ”Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad 
händer med medarbetarnas handlingsutrymme?” (SOU 2017:56). I del-
betänkandets slutsatser lyfte vi fram att det är svårt att separera en 
analys av ersättningsmodeller från övrig styrning, eftersom dessa 
endast är en del av den samlade styrningen. Vilka effekter som ersätt-
ningsmodeller ger i verksamheterna är avhängigt den övriga styr-
ningen. Lagar och regler, ekonomistyrning, prestationsstyrning och 
normstyrningen i form av ledarskap, värdegrund och kultur ger styr-
signaler som tillsammans samverkar och påverkar varandra.  

I detta huvudbetänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet – 
tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” utvecklar vi 
den påbörjade analysen. Under det år som har gått har vi fördjupat 
oss i den sammantagna styrningen av välfärdstjänster: styrning, kul-
tur och ledarskap samt arbetsorganisation, processer och stöd. Vi har 
analyserat styrningen av, och inom, kommuner och landsting och till-
sammans med forskare, verksamhetsrepresentanter och olika experter 
diskuterat hur den samlade styrningen bättre kan stödja det goda mötet 
mellan medarbetare och medborgare – så att kompetensen och erfa-
renheter bättre tas tillvara från detta möte.  

Laura Hartman, (docent i nationalekonomi), förordnades den 
16 juni 2016 som ordförande för delegationen. Som ledamöter i de-
legationen förordnades samma dag Gunilla Hult Backlund, general-
direktör vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt Emil 
Broberg, tredje vice ordförande vid Sveriges kommuner och landsting 
(SKL). Som huvudsekreterare för Tillitsdelegationen anställdes Anna 
Lexelius fr.o.m. den 15 augusti 2016. Samma datum anställdes utred-
ningssekreterare Kajsa Hanspers och Karin Ekdahl Wästberg, Unni 
Mannerheim anställdes f.r.om. den 5 september 2016. Mattias 
Fogelgren anställdes som utredningssekreterare den 17 april 2017. För 
tilläggsuppdraget anställdes Kristin Gunnarsson den 23 januari 2018, 
Emma Sterky anställdes genom stabsbiträdesavtal med Statskontoret 
den 15 mars 2018 och Karin Hååg anställdes den 3 april 2018. I Tillits-
delegationens sekretariat har vi anställt administrativa assistenter. 
Ewa Preston hade tjänsten under perioden 1 december 2016–11 augusti 
2017 därefter anställdes Monica Engström under perioden 14 augus-
ti–30 april 2018, Lena Hamilton anställdes den 16 april 2018 som ny 
administrativ assistent.  



 

 

Den 24 januari 2017 anställde Tillitsdelegationen docent Louise 
Bringselius som forskningsledare. Hennes uppdrag har varit att leda 
den forskargrupp som följt och utvärderat delegationens försöksverk-
samheter, samt att sammanställa resultaten i en forskningsantologi 
”Styra och leda med tillit – forskning och praktik” (SOU 2018:38). 
I Tillitsdelegationens uppdrag ingår att ha ett nära samarbete med 
forskarvärlden. Som vetenskapliga rådgivare har Tillitsdelegationen 
anlitat Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i stats-
kunskap, Uppsala universitet, Anna Häger Glenngård, ekonomie 
doktor och universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, 
Lunds universitet samt Gissur Erlingsson, biträdande professor, 
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Ett 
flertal forskare har bidragit med underlagsrapporter (i form av PM) 
och diskussionsunderlag, se bilaga 4. 

Regeringen har utsett en expertgrupp åt Tillitsdelegationen. 
Expertgruppen består av representanter från olika departement 
inom Regeringskansliet och myndigheter: Helena Cantù, enheten 
för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet, Jenny Munkelt, 
enheten för familj och sociala tjänster, Socialdepartementet, 
ersattes den 19 mars 2018 av Maria Lidström, Torkel Winbladh, 
kommunenheten, Finansdepartementet, Anna Kessling, enheten 
för statlig förvaltning, Finansdepartementet (Anna Kessling 
avslutade sitt uppdrag under hösten 2017 utan annan ersättare). 
Johanna Wockatz, skolenheten, Utbildningsdepartementet, 
Hampus Strömberg, gymnasie- och vuxenutbildningsenheten, 
Utbildningsdepartementet, Johanna Carnö, enheten för innova-
tion, forskning och kapitalförsörjning, Näringsdepartementet, 
Niclas Damm, enheten för styrning och uppföljning av näringsliv 
och villkor, Näringsdepartementet, Christine Feuk, Sveriges kom-
muner och landsting (SKL), Erik Magnusson, Socialstyrelsen, 
Thord Redman, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
Hanna Sjöberg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 
Thomas Ericson, Arbetsförmedlingen, Jacob Henriksson, Statens 
skolinspektion, Inger Gustafsson, Verket för innovationssystem 
(Vinnova), Robin Anderson Boström, Upphandlingsmyndig-
heten, Patrik Olofsson, Skolverket, Håkan Olsson, Arbets-
miljöverket, Christina Eklöf, Migrationsverket. 
  



 

 

Till stöd för vårt arbete har vi också utsett en bred referensgrupp 
med representanter från fackliga organisationer, arbetsgivarorganisa-
tioner, branschorganisationer, intresseorganisationer och represen-
tanter från forskarsamhället, se representanter i referensgruppen i 
bilaga 3. Såväl expertgruppen som referensgruppen har bidragit med 
mycket värdefulla synpunkter på förslag och överväganden i huvud-
betänkandet. Tillitsdelegationen svarar dock enligt kommittéförord-
ningen (1998:1474) själv för det slutgiltiga innehållet i betänkandet. 

Tillitsdelegationen överlämnar härmed huvudbetänkandet Med 
tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av 
välfärdssektorn (SOU 2018:47).  
 
Stockholm i juni 2018 
 
Laura Hartman 
 
Gunilla Hult Backlund   /Anna Lexelius 
Emil Broberg Emma Sterky 

 Ewa Preston 
 Kajsa Hanspers 
 Karin Ekdahl Wästberg 
 Karin Hååg 
 Kristin Gunnarsson 
 Lena Hamilton 
 Louise Bringselius 
 Mattias Fogelgren 
 Monica Engström 
 Unni Mannerheim 
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Sammanfattning 

Tillitsdelegationen fick i juni 2016 uppdraget att analysera och före-
slå hur styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor, inom ramen 
för de befintliga regelverken, kan utvecklas för att i större omfatt-
ning ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet. Målbilden 
är att bidra till större kvalitet för medborgare och företag. Uppdraget 
är också att främja att utvecklingsarbete påbörjas i kommuner och 
landsting samt berörda statliga myndigheter. I detta huvudbetän-
kande ”Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning 
och ledning av välfärdssektorn” belyser vi statens styrning av kom-
munsektorn men också den interna styrningen inom kommunerna. 
Vi har avgränsat oss till välfärdstjänster inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg.  

I delbetänkandet om ersättningsmodeller ”Jakten på den perfekta 
ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsut-
rymme?” (SOU 2017:56), konstaterade vi att det är svårt att fullt ut 
separera en analys av den ekonomiska styrningen från den övriga 
styrningen då den, endast är en del av den samlade styrningen. Vilka 
effekter som ersättningsmodeller ger i verksamheterna är avhängigt 
den övriga styrningen. Lagar och regler, ekonomistyrning och pre-
stationsstyrning, ger tillsammans med ledarskap, värdegrund och 
kultur styrsignaler som tillsammans samverkar och påverkar varandra. 
Den samlade styrningen bör formas så att den inte medför mer 
detaljstyrning än vad nöden kräver. Under det år som har gått sedan 
delbetänkandet överlämnades har vi fördjupat oss ytterligare i den 
sammantagna styrningen av välfärdstjänster och vi ser att dessa slut-
satser i allra högsta grad står sig. Att lägga alltför stort fokus enbart 
på den formella styrningen ger oftast inte det önskade resultatet. 
Kultur, värdegrund, ledarskap och medledarskap bör få en betydligt 
mer framskjuten roll samtidigt som styrningen via ekonomi och 
mål- och resultatstyrning bör bli mindre detaljerad och därmed mer 
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möjliggörande. Förmågan att ha ett systemperspektiv, som vi i be-
tänkandet benämner helhetsperspektiv, vid utformningen av nya 
styrsignaler är viktig för att undvika en motsägelsefull eller alltför 
detaljerad styrning.  

I diskussioner om styrning tar vi vår utgångspunkt ifrån mötet 
mellan medborgare och medarbetare. Detta möte är ”sanningens 
ögonblick”, det är här som värde och kvalitet uppstår. Vi kallar det 
”Det goda mötet”. Vägledande frågor i utredningsarbetet har varit: 
Vad skapar värde i detta möte och vilka hinder finns för att mötet 
blir så bra som möjligt? Stödjer alla beslutsnivåer och aktörer i 
styrkedjan att mötet mellan medborgare och medarbetare blir så bra 
som möjligt? Medarbetares handlingsutrymme behöver stärkas och 
styrningen ska inte ske på långt avstånd ”med fjärrkontroll” utan i 
nära dialog och samförstånd. 

Genom den omfattande dialog som Tillitsdelegationen har haft 
med forskare, medarbetare, chefer, politiker och medborgare med 
flera har vi identifierat en rad problem som skapar hinder för att mötet 
mellan medarbetaren och medborgaren ska bli så bra som möjligt: 

• Bristande medborgarfokus.  

• Frånvaro av helhetsperspektiv. 

• Detaljstyrning och administrativa tidstjuvar. 

• Frånvarande ledarskap och bristande stöd till medarbetarna. 

• Bristande kompetensförsörjning och kunskapsutveckling. 

• Bristande öppenhet. 

En grundläggande utgångspunkt är att ett mycket starkare inslag av 
tillitsbaserad styrning och ledning kan utgöra en viktig dellösning på 
de olika problem och hinder som i dag begränsar medarbetarens hand-
lingsutrymme och verksamheternas utveckling och därmed också 
kvaliteten på välfärdstjänsterna. Inom ramen för vårt arbete har vi 
fokuserat på den outnyttjade potential som finns hos medarbetare i 
välfärdssektorn och hur denna potential bäst kan tas tillvara, till nytta 
för brukare, patienter, elever och andra intressenter. 
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En annan utgångspunkt är att styrning måste genomsyras av ett hel-
hetsperspektiv. Myndigheter, landsting och kommuner kan inte opti-
mera sina egna verksamheter utan att beakta hur det påverkar den sam-
mantagna styrningen och den enskilda medborgaren.  

Så här har vi arbetat  

En central fråga för Tillitsdelegationens arbete har varit att definiera vad 
tillitsbaserad styrning och ledning är, för att sedan kunna utveckla verk-
tyg för att stärka den. Utredningsdirektiven gav en riktning och i forsk-
ningen kunde vi hitta ett antal viktiga teoretiska utgångspunkter. För 
oss var det viktigt att skapa ett dialogbaserat arbetssätt för att utveckla 
begreppet vidare i tätt samarbete med verksamheter och forskare. Där-
för har vi under utredningstiden haft ett stort fokus på att skapa dialog 
och diskussion om frågor som rör styrningen av kommunsektorn. Alla 
möten och seminarier har ökat vår förståelse samtidigt som de också 
har fungerat som inspiration och stöd till verksamheterna i utvecklan-
det av en mer tillitsbaserad, ändamålsenlig styrning som stödjer mötet 
mellan medarbetare och medborgare. De tolv försöksverksamheter 
som vi följt med hjälp av forskare och som beskrivs närmare här nedan, 
har fungerat som en särskild källa till kunskap. Under arbetets gång har 
vi publicerat ett antal rapporter där också den teoretiska grunden för 
tillitbaserad styrning och ledning har sammanfattats.  

Vår ambition har varit att nå ut brett till verksamma inom kom-
muner, landsting, statliga myndigheter, fackliga organisationer, arbets-
givarorganisationer, brukarorganisationer, välfärdsföretag, forskare, 
sakkunniga, konsulter och andra aktörer som på olika sätt arbetar med 
att utveckla välfärdssektorn. Vi har besökt ett flertal kommuner och 
landsting samt bjudit in till olika mötesplatser för kunskaps- och erfa-
renhetsutbyte. Intresset för att delta i samtal med Tillitsdelegationen 
har sammantaget varit stort och vår bedömning är att intresset har 
ökat allteftersom kännedom om delegationens arbete har spridits och 
blivit mer känt. Vi har varit aktiva på sociala medier, framför allt på 
Facebook (där vi har en egen sida) men även på Twitter och Linkedin. 
Vi har blivit inbjudna att tala och föreläsa på konferenser som arran-
gerats av andra. Vår samlade bedömning är att det under arbetets gång 
funnits ett stort intresse för de frågor som Tillitsdelegationen lyfter 
för diskussion. 
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Forum Tillit 

Forum Tillit har varit Tillitsdelegationens främsta mötesplats för kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte. Denna mötesplats har framför allt riktat 
sig till politiker, chefer och medarbetare i kommunsektorn samt fors-
kare. Vår ambition har varit att både hämta och sprida kunskap och 
inspiration ifrån olika verksamheter och aktörer längs hela styrkedjan. 
I Forum Tillit har vi diskuterat olika teman och frågeställningar som 
är avgörande för en tillitsbaserad styrning och ledning, Vi har hållit ett 
tiotal Forum Tillit och vid varje mötestillfälle har 30–200 personer del-
tagit. 

Besök Tillit 

Under utredningstiden har vi gjort studiebesök inom hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg i ett trettiotal kommuner. Syftet har 
varit att få en inblick i verksamheters vardag genom en dialog med 
representanter från en styrkedja inom respektive verksamhet. Under 
en och samma dag har vi träffat representanter från den politiska 
ledningen, tjänstemannaledningen, förvaltningschefer, enhets-
chefer, medarbetare, fackliga representanter, brukare, elever och/eller 
patienter. Det övergripande syftet har varit att lyssna in olika per-
spektiv på styrningen. En återkommande reflektion från våra besök 
är att det har varit värdefullt att träffas över hierarkiska och orga-
nisatoriska gränser för att gemensamt diskutera styrning och led-
ning. 

Försök Tillit  

Kärnan i Tillitsdelegationens arbete har varit tolv försöksverksamheter 
som vi har följt med stöd av forskare. Arbetet har resulterat till en 
forskningsantologi ”Styra och leda med tillit – forskning och praktik” 
(Bringselius 2018). Följeforskningen av dessa försöksverksamheter 
har gett oss insikter om hur olika styrsignaler samverkar i praktiken. 
Den har också bidragit med kunskap om vad som stödjer respektive 
hindrar det goda mötet. Försöksverksamheterna bildar därmed en 
viktig grund för slutsatserna i detta betänkande.  
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Den 17 februari 2017 offentliggjorde Tillitsdelegationen de tolv 
försöksverksamheterna som alla tar utgångspunkt i frågor om med-
borgarens fokus, ledarskap och medledarskap, tillsyn, uppföljning, 
samverkan och ersättningsmodeller. Ett forskarteam om 23 forskare 
har utvärderat resultaten av respektive utvecklingsarbete och resul-
taten och analyserna har resulterat i den ovan nämnda forskningsan-
tologin. Genom försöksverksamheterna har de teoretiska utgångs-
punkterna i tillitsbaserad styrning och ledning (se Bringselius 2018) 
empiriskt kunnat studeras och har därigenom gett nya insikter. För-
söksverksamheterna har gett forskare möjlighet att följa och ta del av 
verksamheternas berättelser, reflektioner, utmaningar och utveckling. 
De reflektioner som Tillitsdelegationen fått ta del av från försöksverk-
samheterna visar att de också dragit lärdomar och fått nya insikter om 
den egna verksamheten genom sina kontakter med forskare.  

I detta huvudbetänkande diskuterar vi de insikter och den kun-
skap som vi sammantaget har fått genom försöksverksamheterna. Vi 
har identifierat nyckelord som inhämtats från försöksverksamheternas 
berättelser, och som är viktiga i utvecklingen mot en mer tilllitsbaserad 
styrning och ledning: Det behövs mod och nyfikenhet för att våga pröva 
nya arbetssätt som ligger utanför tidigare ramar, tankesätt och struk-
turer. Det behövs acceptans för att kunna hantera misstag och dra lär-
domar av dem i stället för att döma. Det behövs uthållighet och tålamod 
eftersom förändringsprocesser tar tid. Det behövs en gemensam vision 
att arbeta mot och som kan engagera och involvera alla i styrkedjan.  

I forskningsantologin ”Styra och leda med tillit – forskning och 
praktik” sammanfattar Tillitsdelegationens forskningsledare insikter 
om vad som är viktigt vid tillitsbyggande (Bringselius 2018): 

– Tillitsfull dialog mellan tjänstemän och politiker. 

– Begränsat antal mål, regler och krav på återrapportering. 

– Kollegial kvalitetsgranskning och lärande tillsyn. 

– Gränsöverskridande samarbeten. 

– Delegerad verksamhetsutveckling. 

– Medledarskap och chefer som skapar förutsättningar. 

– Psykologisk trygghet och relationsbyggande. 

– Lösningar med medborgaren i centrum. 
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– Värdegemenskap och organisatoriskt självförtroende. 

– Tid och tålamod. 

Tillsyn 

I kommittédirektivet fick Tillitsdelegationen också i uppdrag att ut-
veckla den statliga tillsynen. Tillitsdelegationen ska analysera och 
redovisa hur den statliga tillsynen påverkar kommunal verksamhets-
utveckling, samt utreda och om möjligt föreslå hur tillsynen kan bidra 
mer till verksamhetsutveckling. I direktiven problematiserar reger-
ingen även avsaknaden av samverkan mellan tillsynsmyndigheter. 
Tillitsdelegationen har valt att redovisa uppdraget i ett separat del-
betänkande En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verk-
samhetsutveckling i hälso- och sjukvård, skola och omsorg 
(SOU 2018:48). I huvudbetänkandet redogör vi framför allt för de 
försöksverksamheter som Tillitsdelegationen följt och som rör till-
syn och granskning. I övrigt sammanfattas i huvudbetänkandet de 
överväganden och diskussioner som ligger till grund för slutsatser 
och förslag i denna del.  

I resonemangen om den statliga tillsynen fokuserar vi främst på 
IVO:s tillsyn av vården och omsorgen respektive Skolinspektionens 
tillsyn och kvalitetsgranskning av skolan eftersom dessa sektorer står 
i fokus för Tillitsdelegationens arbete. Resonemangen är relativt gene-
rellt hållna och bedöms i tillämpliga delar vara relevanta för tillsyn och 
granskning också inom andra områden. Ambitionen med en lärande 
tillsyn är inte att utveckla tillsynen till en främst utvecklingsstödjande 
funktion. Ambitionen är i stället att med utgångspunkt i hur tillsyn 
och granskning påverkar tillsynade verksamheter förstärka inslag som 
främjar lärande och utveckling utan att den kontrollerande funktionen 
försämras.  

Tillitsdelegationen konstaterar att tillsynen skulle kunna bidra mer 
till utveckling om den förändras i vissa avseenden. Vi drar bl.a. slut-
satsen att tillsyn som omfattar kvalitativa aspekter och som utgår från 
ett bredare medborgarperspektiv har bättre förutsättningar att bidra 
till utveckling jämfört med tillsyn som främst har ett snävare, juridiskt 
perspektiv. För att hantera den spänning som finns mellan kontroll 
och utveckling, samt maktrelationen mellan granskare och granskad, 
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behöver tillsynen där så är möjligt och lämpligt betona dialog, sam-
skapande samt hänsyn och anpassning till sammanhanget. Dessa 
inslag främjar tillit som i sin tur är en förutsättning för att tillsynen 
ska bidra till verksamhetsutveckling. En viss förskjutning mot andra 
delar av tillsynsprocessen än själva bedömningen och beslutet utgör 
ytterligare ett sätt att främja utveckling. För att gå i denna riktning, 
utan att samtidigt försämra tillsynens kontrollerande funktion, be-
höver tillsynen enligt vår mening hantera variationen hos de granskade 
bättre genom att bli mer situations- och verksamhetsanpassad. Tillits-
delegationen föreslår att regeringen förtydligar tillsynens inriktning i 
en skrivelse till riksdagen samt tar bort två bestämmelser som vi bedö-
mer är oförenliga med den inriktning på tillsynen som föreslås. 

Ersättningsmodeller 

I uppdraget till Tillitsdelegationen ingick att skriva ett delbetänkande 
om ersättningsmodeller. I juni 2017 överlämnades därför delbetän-
kandet Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med 
medarbetares handlingsutrymme? (2017:56) till regeringen.  

I delbetänkandet kartlade vi ersättningsmodellernas styrande effek-
ter i hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten. Vi presenterade 
de ersättningsmodeller som är mest aktuella i Sverige och diskuterade 
sedan deras betydelse för möjligheten att tillvarata medarbetares kom-
petens och förmåga och därigenom bidra till ändamålsenlig, kostnads-
effektiv och innovativ välfärd av hög kvalitet. Delbetänkandet syftade 
till att vidga diskussionen om ersättningsmodeller, bortom de ekono-
miska incitamenten som vanligtvis är i huvudfokus. Vi belyste särskilt 
medarbetares handlingsutrymme, administrativa börda, möjlighet till 
samverkan och utrymmet för innovationer. I delbetänkandets slutsat-
ser lyfte vi fram att det är svårt att fullt ut separera en analys av ersätt-
ningsmodeller, som endast är en del av den samlade styrningen. Vilka 
effekter som ersättningsmodeller ger i verksamheterna är avhängigt 
den övriga styrningen. Lagar och regler, ekonomistyrning, prestations-
styrning och normstyrningen i form av ledarskap, värdegrund och kul-
tur ger styrsignaler som tillsammans samverkar och påverkar varandra.  
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Sammanfattningsvis konstaterade vi: 

– Det finns ingen perfekt ersättningsmodell, alla ersättningsmodel-
ler har för- och nackdelar och kan få oanade konsekvenser som är 
svåra att förutse och hantera. 

– Ersättningsmodeller är en del av den sammantagna styrningen och 
påverkas av denna. Den övriga styrningen kan förstärka eller mot-
verka en ersättningsmodell. 

– Ersättningsmodellens roll i styrningen ska inte överskattas, men 
inte heller underskattas. 

Vad är tillitsbaserad styrning och ledning? 

Grundidén med tillitsbaserad styrning och ledning är att öka och bi-
behålla kvaliteten i offentligt finansierade tjänster genom en ökad tillit 
i styrningen som också innebär ett ökat handlingsutrymme i mötet 
mellan medborgare och medarbetare. Vi definierar tillitsbaserad styr-
ning och ledning som styrning, kultur och arbetssätt med fokus på 
verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå 
aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga 
tilllitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och 
vågar hjälpa medborgaren. Det finns olika sätt att definiera tillits-
baserad styrning och ledning, det finns inget rätt eller fel, Tillits-
delegationen lämnar därför öppet för andra definitioner. Att vi talar 
om både styrning och ledning beror på att vi inte bara ser tillit som 
en fråga om styrning, utan lika mycket som en fråga om kultur och 
arbetssätt (Bringselius 2017; 2018). Tillitsdelegationen menar att en 
tillitsbaserad styrning och ledning förutsätter en förskjutning av fokus 
från traditionell, formell styrning till en starkare betoning på kultur 
och ledarskap. 

I forskningen lyfts tillit fram som en av tre styrprinciper i orga-
nisationer. Traditionellt har man använt marknad (konkurrens) eller 
hierarki (auktoritet, reglering) som principer för att styra prestatio-
ner. Tillit kan förstås som en tredje styrprincip, där samarbete är 
grunden och den professionella kunskapen central. Samtliga tre styr-
principer behövs och de behöver balanseras mot varandra. Under se-
nare år har vi tenderat att underbetona tillit i styrningen. I stället har 
tonvikten legat på marknad och hierarki. Som uttryck för detta ser vi 
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inte bara de allt vanligare marknadslösningarna, utan också ett ökat 
fokus på rättssäkerhet och likvärdighet som har lett till ökad tonvikt 
av byråkratisk ordning, reglering och beslutshierarkier. Tillit är således 
en grundläggande styrprincip (eller filosofi, om man så vill) och ska inte 
förväxlas med de modeord eller managementkoncept som kommer och 
går i organisationsvärlden (Bringselius 2018).  

Att göra sig tillitsvärdig 

Vi använder ordet tillit för att förstå relationer såväl inom som mel-
lan organisationer. Det finns många sätt på vilket tillit har definie-
rats. Vi har valt att utgå i från en definition från Mayer, Davis och 
Schoorman (1995; 2007). De betonar att tillit inte i första hand ska 
tolkas som ett emotionellt tillstånd eller en benägenhet. Tilliten har 
en mer komplex underbyggnad. Den uppstår inte ur tomma intet, 
utan den bygger på bedömning av den andra partens tillitsvärdighet. 
Som grund för denna bedömning tittar man särskilt på den andra 
partens förmåga, integritet och hjälpvillighet. Detta kan översättas 
med att kunna hjälpa, att våga hjälpa och att vilja hjälpa. För att man 
ska kunna bygga tillitsfulla relationer krävs också en benägenhet att 
lita på andra aktörer. Olika individer har olika benägenhet att visa tillit 
(Bringselius 2018).  

Sju vägledande grundprinciper 

En tillitsbaserad styrning och ledning är ingen enhetlig styrmodell men 
det finns en rad vägledande principer som kännetecknar tillitsbaserad 
styrning och ledning. I huvudbetänkandet, och i forskningsantologin 
föreslår vi sju sådana principer (Bringselius 2017; 2018). Principerna 
överlappar varandra på olika sätt, men de sammanbinds av det faktum 
att tilliten är grundläggande och en strävan efter att skapa förutsätt-
ningar för flexibilitet, kvalitet och service i mötet med medborgaren. 
Tillitsdelegationen menar att de vägledande principerna bör genom-
syra alla delar av styrning och ledning. Vår utgångspunkt är att besluts-
fattare, chefer och medarbetare längs hela styrkedjan inom hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg kan mildra eller i bästa fall lösa de problem 
som finns i mötet mellan medarbetaren och medborgaren genom att 
använda dessa principer i styrning och ledning av verksamheterna. I 
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huvudbetänkandets kapitel 5 diskuterar vi principerna utförligt. Här 
beskrivs i detalj vad som avses med varje princip och vi lyfter fram vad 
som krävs för att principerna ska få genomslag i verksamheterna inom 
hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Därefter illustrerar vi de 
vägledande principerna med lärande exempel att ta inspiration ifrån. 
Här nedan ges en övergripande presentation. 

Tillit Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita 
på dem du samarbetar med och ha positiva för-
väntningar. 

Medborgarfokus Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i 
fokus och försök förstå vad medborgaren sät-
ter värde på. 

Helhetssyn  Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och ge-
mensamt ta ansvar för helheten och samverka 
över gränser. 

Handlingsutrymme Delegera handlingsutrymme och välkomna 
medbestämmande, men var också tydlig kring 
vem som har mandat att göra vad, och skapa 
goda förutsättningar för medarbetarna att 
klara sitt uppdrag.  

Stöd  Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalifice-
rat professionellt, administrativt och psyko-
socialt stöd i kärnverksamheten. 

Kunskap Premiera kunskapsutveckling, lärande och en 
praktik baserad på vetenskap och beprövad er-
farenhet. 

Öppenhet Sträva efter öppenhet genom att dela infor-
mation, välkomna oliktänkande och respek-
tera kritik. 
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Relationer för tillit 

Tillitsbaserad styrning och ledning bör omfatta och genomsyra hela 
styrkedjan, från politiker till medarbetare. Tilliten bör också omfatta 
horisontella relationer, det vill säga, relationer mellan verksamheter 
och organisationer som ofta samverkar eller på andra sätt kommer i 
kontakt med varandra i olika ärenden och frågor. Det finns fem 
grundläggande relationer för tillitsbaserad styrning och ledning 
(Bringselius 2018). Med utförare avser vi såväl utförare i kommunal 
egen regi som externa utförare av välfärdstjänster. 

Relationer mellan: 

• politisk huvudman och förvaltning/utförare  

• beslutsnivåer och grupper inom förvaltning/utförande verksamhet  

• förvaltning/utförare och medborgare 

• förvaltning/utförare och externa tillsynande/granskande och nor-
merande verksamhet 

• förvaltning/utförare och relaterad, samverkande verksamhet. 

Restriktioner och villkor 

I forskningsantologin ”Styra och leda med tillit – forskning och 
praktik”. diskuteras risker och restriktioner som kan följa av ambi-
tionen att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning 
(Bringselius 2018). Det handlar bland annat om att det behövs en 
medvetenhet kring att alla chefer, medarbetare, medborgare och 
politiska uppdragsgivare inte kommer att uppskatta det ökade hand-
lingsutrymmet som följer med en mer tilllitsbaserad styrning och 
ledning. Vissa trivs bättre med en tydlig och detaljerad styrning 
medans andra önskar mer handlingsfrihet. Nedan följer några av 
dessa villkor och restriktioner som följer av en mer tilllitsbaserad 
styrning och ledning:  

– Lagar och regler kommer först – men också möjlighet att påverka 
dem. 

– Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska ar-
beta med – utan bygger på samarbete inom tydliga ramar, med 
tydliga mål och mandat. 
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– Förlåtande och lärande vid mindre fel – men också ansvarsutkrä-
vande vid allvarlig misskötsel. 

– Tillit innebär inte att vi ska sluta att mäta och kontrollera – mätning 
krävs, men omfattningen ska minska och vi ska säkerställa att kon-
trollen blir mer ändamålsenlig. 

– Tillitsbaserad styrning och ledning hos privata och idéburna aktö-
rer är fullt möjligt. 

– Tillit är ingen universallösning – ibland behövs andra typer av lös-
ningar. 

Slutsatser och förslag 

Tillitsdelegationens uppdrag är att bidra till en styrning av offentlig 
sektor som i större utsträckning, än vad fallet är i dag, tar tillvara 
medarbetares kompetens, kunskap och engagemang. Målet är att 
skapa så goda möten som möjligt mellan medarbetaren och medborg-
aren. Med en mer tillitsbaserad styrning och ledning är vår ambition 
att detaljstyrningen ska minska så att handlingsutrymmet blir större 
för medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård, skola och om-
sorg. En tillitsbaserad styrning och ledning måste utgå från ett hel-
hetsperspektiv där den enskilda verksamheten inom hälso- och 
sjukvård, skola eller omsorg bidrar till ett större sammanhang. 
Organiseringen och ledningen av enskilda verksamheter bör inte vara 
frikopplade från övriga verksamheter. 

Styrningen och ledningen måste stärka sitt fokus på medborg-
arens behov och dennes förutsättningar och egna kapacitet att bidra 
med kunskap om hur insatser och stöd kan formas. Det behövs mer 
kunskapsutveckling och kollegialt lärande där medarbetarens kunskap 
används som en självklar resurs i verksamhetsutveckling och innova-
tionsarbete.  

Uppföljning samt granskning och tillsyn av verksamheter behö-
ver formas med utgångspunkten att den ska bidra till att utveckla 
verksamheten till det bättre. Slentrianmässiga mätningar, som inte 
tillför något värde, måste upphöra. Stöd bör organiseras och använ-
das mer strategiskt och integrerat i verksamheterna så att det utgör 
ett verkligt stöd för medarbetare och chefer, med inriktning att bidra 
till ett bättre möte med medborgaren. En tillitsbaserad styrning och 
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ledning ställer höga krav på såväl verksamhet, ledare och medarbe-
tare när det gäller att aktivt arbeta med ledning, styrning och värde-
grund men också på samarbetet mellan olika kunskapsdiscipliner och 
aktörer.  

Att ändra styrningen i denna riktning bedömer vi kommer att leda 
till att medarbetare inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg får 
ökade förutsättningar att göra ett bra arbete, att deras kompetens, 
kunskap och starka engagemang tas tillvara i större omfattning. I sin 
tur menar vi att det kommer att leda till bättre kvalitet i det offentligas 
möte med medborgaren. I huvudbetänkandets kapitel 7 presenterar vi 
utförligt Tillitsdelegationens slutsatser och förslag som ska bidra till en 
mer tillitsbaserad styrning och ledning av, och inom, hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg. Våra förslag och rekommendationer kan 
sammanfattas enligt följande: 

En tillitsbaserad styrning av och inom kommunsektorn 

För att uppnå en mer tillitsbaserad styrning av och inom kommuner 
och landsting föreslår Tillitsdelegationen följande: 

En koordinerad styrning av kommunsektorn 

Regeringen ska stärka sin kompetens och förmåga till styrning av 
välfärdssektorn. I detta ingår att genomföra en kontinuerlig system-
analys av statens styrning av välfärdssektorn. 

Regeringen ska utforma en nationell konsultationsordning för 
verksamheterna inom välfärdssektorn som leds av Regeringskansliet 
i nära samarbete med representanter för kommuner och landsting.  

En ändamålsenlig användning av riktade statsbidrag 

Regeringen ska ha som huvudprincip att använda sig av generella stats-
bidrag. Riktade statsbidrag ska endast användas när det gäller specifika 
nationella satsningar på verksamhetsutveckling, exempelvis i form av 
teknisk infrastruktur. Alla riktade statsbidrag ska föregås av en analys 
av hur de påverkar de berörda verksamheterna. 
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Regeringen ska rikta forskningsfinansiering mot verksamhetsnära 
forskning inom hälso-och sjukvård, skola och omsorg 

Regeringen ska rikta forskningsfinansiering mot verksamhetsnära 
forskning inom hälso-och sjukvård, skola och omsorg, med särskilt 
fokus på omsorg. Medel ska tilldelas lämplig forskningsfinansiär för 
att distribuera medlen till passande forskningsprojekt.  

 
För att skapa förutsättningar att uppnå en mer tillitsbaserad styr-

ning av och inom kommuner och landsting rekommenderar Tillits-
delegationen följande: 

• Kommuner och landsting bör genomföra en analys av nuvarande 
mål och indikatorer inom välfärdsområdet, prioritera och, vid be-
hov, formulera och identifiera andra mer relevanta utifrån ett hel-
hets- och medborgarperspektiv. Införandet av nya mål och indika-
torer bör föregås av en kontext- och konsekvensanalys. Behov av 
ny statistik och annan relevant information bör identifieras för att 
bättre följa upp och utvärdera effekter för medborgarna, gärna i 
samarbete med forskningen. Dialogen inom kommuner och lands-
ting bör stärkas kring mål och resultat, särskilt med medarbetare 
närmast medborgarna. SKL bör stödja kommuner och landsting att 
utveckla sin analyskapacitet. 

• Regeringen bör skapa förutsättningar för ett datadrivet analysarbete 
kring insatser inom välfärdssektorn. Regeringen bör ge lämpliga 
myndigheter, i uppdrag att inventera vilken data som rapporteras 
in från kommuner och landsting. 

• Kommuner och landsting bör skapa förutsättningar för verksam-
heter att delta i forskningsprojekt och med fördel delta i finan-
sieringen. 

• Lärosätena bör skapa förutsättningar för verksamhetsnära forsk-
ning genom att i större utsträckning samverka med verksamheter 
inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. 
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Tillitsbaserat ledarskap – medledarskap,  
kultur och värdegrund 

För att uppnå ett mer tillitsbaserat ledarskap – medledarskap, värde-
grund och kultur rekommenderar Tillitsdelegationen följande: 

• Såväl det förtroendevalda som det professionella ledarskapet ska 
bygga på en aktiv dialog och en tydlig rollfördelning som skapar 
förutsättningar för en tillitsbaserad styrning och ledning. 

• Vid rekrytering av nya chefer bör fokus vara att säkerställa att per-
soner anställs som bedöms kunna bygga tillitsfulla relationer och 
som uppbär principerna för tillitsbaserad styrning och ledning.  

• Chefer inom kommuner och landsting bör verka för att skapa för-
utsättningar för medarbetare att kontinuerligt upprätthålla kom-
petens, analysförmåga och kollegialt lärande. 

• Chefer inom kommuner och landsting bör verka för att ge med-
arbetare ett utökat handlingsutrymme och möjligheter att påverka 
verksamhetens utformning. Chefer bör också bidra till bättre möj-
ligheter att möta variationen i medborgarens behov. 

• Chefer på alla organisationsnivåer inom kommuner och landsting 
bör stödja ett helhetsperspektiv samt säkerställa att arbetet tar sin 
utgångspunkt i verksamhetens syfte och medborgarens behov.  
I detta ingår att främja samverkan.  

För att utveckla en mer tillitsbaserad värdegrund föreslår Tillitsdele-
gationen: 

Statskontoret ska få i uppdrag att komplettera den statliga värdegrunden 
med de sju principerna för tillitsbaserad styrning och ledning  

Statskontoret ska få i uppdrag att i nära samarbete med SKL utveckla 
ett stödmaterial om en värdegrund som omfattar komponenterna lag-
stiftning, professionell etik, sju principer för tillitsbaserad styrning 
och ledning samt ger utrymme för organisatoriska värden och som er-
bjuds kommuner, landsting och statliga myndigheter.    
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För att skapa förutsättningar att uppnå en mer tillitsbaserad värde-
grund rekommenderar Tillitsdelegationen följande: 

• Kommuner och landsting bör utveckla värderingsstyrda organi-
sationer. 

Organisation, processer och stöd 

För att skapa förutsättningar att uppnå mer en mer ändamålsenlig 
organisation samt processer och stöd rekommenderar Tillitsdele-
gationen att kommun- och landstingsledningar bör: 

• Öka förutsättningar för kollegialt lärande, det kan skapas inom 
och utanför olika verksamhets- och professionsgränser. 

• Organisera för stärkt samverkan med lärosäten samt skapa ut-
rymme och förutsättningar för medarbetare att bedriva verksam-
hetsnära forskning. 

• Uppmuntra och skapa strukturer för samverkan över verksam-
hetsområden och över professionsgränser. 

• Uppmuntra till och skapa strukturer i verksamheten för att ta 
tillvara medborgarens synpunkter, erfarenheter och behov vid 
verksamhets- och tjänsteutveckling. 

• Säkerställa att de s.k. stödfunktionerna utgör en integrerad del av 
verksamheten samt ges ett tydligt uppdrag att stödja verksamhetens 
övergripande syfte. Kommuner och landsting bör ha som inrikt-
ning att anställa administratörer alternativt automatisera administ-
rativa arbetsuppgifter för att skapa tid och handlingsutrymme för 
medarbetarna inom välfärdssektorn att ägna sig åt kärnuppgifter. 

• Säkerställ att chefer ges förutsättningar och utrymme att utöva sitt 
yrke som chefer. 

En lärande tillsyn 

För att uppnå en tillsyn som har större inslag av lärande än vad är 
fallet i dag föreslår Tillitsdelegationen:  
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Den statliga tillsynen ska vara situations- och verksamhetsanpassad 

Regeringen ska i en skrivelse till riksdagen förtydliga att tillsynen av 
hälso- och sjukvård, skola och omsorg ska vara situations- och verk-
samhetsanpassad i syfte att kunna fungera såväl kontrollerande som 
främjande av utveckling. Syftet med tillsynen bör på lång sikt vara att 
bidra till utveckling. På kort sikt och i en enskild tillsyn kan syftet 
variera mellan kontroll och utveckling, beroende på behov och 
situation. För att tillsynen ska bidra mer till utveckling behöver den 
vara tillräckligt bred och kvalitativ i syfte att fånga det som är väsentligt 
för patienter, elever och brukare. Dialog och samskapande utgör vik-
tiga metoder för att främja utveckling. 

Skollagens bestämmelse om tvingande vite i vissa situationer tas bort 

Bestämmelsen om att Skolinspektionen ska förena ett föreläggande 
med vite i vissa situationer tas bort för att möjliggöra situationsan-
passning och en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Tillsynsmyn-
digheten får därmed förena ett föreläggande med vite. 

Patientsäkerhetslagens bestämmelse om att tillsyn främst ska inriktas 
på vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete tas bort 

Patientsäkerhetslagens bestämmelse om att tillsynen främst ska inrik-
tas på granskning av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete 
tas bort. Denna lydelse indikerar en smalare och mer indirekt gransk-
ning än den Tillitsdelegationen förespråkar. 

Ersättningsmodeller 

För att skapa en så bra ersättningsmodell som möjligt rekommen-
derade Tillitsdelegationen följande i delbetänkandet SOU 2017:56: 

• Håll ersättningsmodellen så enkel som möjligt. 

• Om detaljerad styrning anses motiverad, överväg andra styr-
modeller. 
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Om ersättningsmodellen bedöms vara det styrmedel som ska använ-
das för att styra mer detaljerat, tänk då på följande: 

• Ta hjälp av medarbetarna för att utforma modellen. 

• Rikta ersättningsmodellen till rätt nivå. 

• Komplettera med annan styrning, framför allt kommunikation, 
dialog och ledarskap.   
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Testa och pröva nya lösningar genom försök 

För att skapa strukturer att testa och pröva nya lösningar på ut-
maningar med styrningen av offentlig sektor föreslår Tillitsdelega-
tionen: 

Ett nationellt policylabb 

Regeringen ska inrätta ett Nationellt policylabb vars uppgift ska vara 
att lyfta frågeställningar inom områden där det finns behov av ut-
veckling av regelverk. För detta ska avsättas stimulansmedel. Själva 
genomförandet av processen i enskilda ärenden, ska göras med stöd 
av en permanent funktion som placeras vid Verket för innovations-
system, Vinnova. 

Frikommunförsök 

Ett frikommunförsök ska genomföras där 10–15 kommuner och 
landsting erbjuds att delta. Frikommunförsöket ska pågå under fem 
år från det att det sjösätts. Forskare ska kopplas till arbetet och de 
ska utvärdera frikommunförsöket. Regeringen ska ge en statlig ut-
redning i uppdrag att genomföra en förstudie i samarbete med SKL 
och forskare. I den ingår att lämna förslag om frikommunförsökets 
närmare utformning och genomförande och att ta fram den lagstift-
ning som krävs för att kunna genomföra ett frikommunförsök. 

Försöksverksamhet för att stärka det goda mötet 

En försöksverksamhet om tillitsbaserad styrning och ledning ska ge-
nomföras tillsammans med 10–15 kommuner, landsting och statliga 
myndigheter. Försöksverksamheten ska pågå under fem år. Forskare 
ska kopplas till arbetet och utvärdera försöksverksamheten. Reger-
ingen ska ge Tillitsdelegationen i uppdrag att i nära samarbete med 
SKL och forskare ta fram en förstudie i vilken ingår att lämna förslag 
om försöksverksamhetens närmare utformning och genomförande.    
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För att skapa förutsättningar att testa och pröva nya lösningar 
genom försök rekommenderar Tillitsdelegationen att: 

• Den politiska ledningen i kommuner och landsting bör ge kom-
mun- och landstingsdirektörer i uppdrag att inrätta lokala mötes-
platser där offentliga aktörer, näringsliv, akademi och medborgare 
tillsammans kan utveckla enkla eller komplexa tjänster och pro-
blem inom offentlig sektor samt identifiera regler och eventuell lag-
stiftning som utgör hinder för nyskapande, verksamhetsutveckling 
och innovation. 

Till sist – en långsiktig tillitsbaserad styrning 

Att förändra styrning och ledning samt attityder och förhållningssätt 
tar tid. Det är ett arbete som kräver långsiktighet och kontinuitet. 
Tillitsdelegationens arbete under de gångna två åren har vittnat om 
detta. Vår uppfattning är att det på många håll finns en stark vilja till 
förändring. Målbilden om att skapa ett större handlingsutrymme för 
chefer och medarbetare i syfte att bättre ta tillvara kunskap, erfaren-
heter och engagemang delas av många. Grundidén är att man genom 
detta skapar större värde och kvalitet i välfärdstjänster inom hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg. Tillitsdelegationens uppdrag har varit att 
genom dialog och kunskapsspridning främja utvecklingsarbetet. Det 
har skett inom ramen för en mångfald av möten, seminarier och i samtal 
med välfärdens aktörer. Inte minst har de tolv försöksverksamheter 
som följts av forskare gett fördjupad kunskap och goda exempel. I och 
med huvudbetänkandet lämnar vi ytterligare ett bidrag till det fortsatta 
arbetet. Syftet med detta huvudbetänkande har varit dubbelt. För det 
första lämnar vi förslag och rekommendationer som i sig kan stärka den 
tillitsbaserade styrningen och ledningen. För det andra har vi velat 
tillhandahålla välfärdsverksamheterna en handbok med en stark forsk-
ningsgrund kombinerat med många lärande exempel. Handboken kan 
användas som konkret stöd och inspiration i det lokala utvecklings-
arbetet mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Under utred-
ningstiden har vi utvecklat begrepp och definitioner för den tillits-
baserade styrningen och ledningen. Vår uppfattning är att alltfler redan 
i dag talar om tillitsbaserad styrning och ledning och de sju vägledande 
principerna används som teman för utvecklingsarbete och dialog. 
Många aktiviteter pågår runtom i landet, vid konferenser diskuteras hur 
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styrning och ledning kan utvecklas för att gå i riktning mot mer tillit 
och större handlingsutrymme för chefer och medarbetare. Filosofin om 
tillitsbaserad styrning och ledning verkar ha fått spridning.  

För att det påbörjade arbetet ska fortsätta med full kraft krävs nu 
att så många aktörer som möjligt driver utvecklingen framåt. Verk-
samma inom kommuner, landsting, statliga myndigheter, Regerings-
kansliet, regeringen och riksdagen behöver fortsätta utvecklingen 
mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) kommer att ha en viktig och framträdande roll i 
det fortsatta arbetet att stödja och främja utvecklingen mot en mer 
tillitsbaserad styrning och ledning. Genom SKL:s befintliga nätverk 
för styrning, uppföljning och utvärdering, kunskapsspridning med 
mera, kan diskussionen om tillitsbaserad styrning och ledning 
fortsätta och utvecklingen stärkas. SKL bör fortsätta det påbörjade 
arbetet att stödja kommunala politiker och ledningsgrupper att gå 
mot en styrning som i större utsträckning går mot tillit. SKL har kun-
skap och kapacitet att vidareutveckla och ta fram stödmaterial inom 
flera områden än de som Tillitsdelegationen hittills har fokuserat på.  

Vi vill uppmana berörda parter att fortsätta detta viktiga arbete och 
att i större utsträckning ha tillit som utgångspunkt i relation till 
kollegor, chefer, medarbetare, medborgare och samverkanspartners.  

Tillitsdelegationens förhoppning är att alla som har intresse av en 
välfärdssektor med hög kvalitet tar inspiration av detta huvudbetänk-
ande och det material som vi tidigare har tagit fram. Låt er inspireras 
och ta stafettpinnen för att bidra till utvecklingen. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen 
(2010:800) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) att 26 kap. 
27 § ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

26 kap. 
27 §1 

Ett föreläggande enligt detta 
kapitel får förenas med vite. 

Statens skolinspektion ska för-
ena ett föreläggande som avses i 
10 § med vite om föreläggandet 
avser en eller flera brister som 
allvarligt försvårar förutsättning-
arna för eleverna att nå målen för 
utbildningen, om det inte av sär-
skilda skäl är obehövligt. 

Om det finns anledning att 
anta att en person som är föremål 
för ett föreläggande har begått en 
gärning som kan föranleda straff 
eller en straffliknande sanktion, 
får han eller hon inte föreläggas 
vid vite att medverka i en utred-
ning som har samband med den 
gärningen. Lag (2014:903). 

Ett föreläggande enligt detta 
kapitel får förenas med vite. 

Om det finns anledning att 
anta att en person som är föremål 
för ett föreläggande har begått en 
gärning som kan föranleda straff 
eller en straffliknande sanktion, 
får han eller hon inte föreläggas 
vid vite att medverka i en utred-
ning som har samband med den 
gärningen. Lag (2014:903). 

                                                                                                                                                               
1 Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
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Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2020. 
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1.2 Förslag till lag om ändring  
i patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Härigenom föreskrivs ifråga om patientsäkerhetslagen (2010:659) 
att 7 kap. 3 § ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
3 §2 

Tillsyn enligt denna lag inne-
bär granskning av att den verk-
samhet och den personal som 
avses i 1 och 2 §§ uppfyller krav 
och mål enligt lagar och andra 
föreskrifter samt beslut som har 
meddelats med stöd av sådana 
föreskrifter. 

Tillsynen ska främst inriktas 
på granskning av att vårdgivaren 
fullgör sina skyldigheter enligt 
3 kap. 

Föreläggande enligt 20 och 
24 §§ och förbud enligt 26–28 §§ 
får användas endast när verksam-
heten inte uppfyller de krav som 
framgår av lagar och andra före-
skrifter. 

Tillsyn enligt denna lag inne-
bär granskning av att den verk-
samhet och den personal som 
avses i 1 och 2 §§ uppfyller krav 
och mål enligt lagar och andra 
föreskrifter samt beslut som har 
meddelats med stöd av sådana 
föreskrifter. 

Föreläggande enligt 20 och 
24 §§ och förbud enligt 26–28 §§ 
får användas endast när verksam-
heten inte uppfyller de krav som 
framgår av lagar och andra före-
skrifter. 

 

                       

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2020. 

                                                                                                                                                               
2 Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
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2 Inledning 

2.1 Sveriges välfärd är i världsklass – men har 
potential att bli ännu bättre 

Problemet är en form av styrning och ledning med fjärrkontroll, där man 
är avskuren från verksamheten men ändå fast besluten att kontrollera den. 
Man omorganiserar oförtröttligt, mäter som en galning, premierar en 
heroisk form av ledarskap, gynnar konkurrens där det man behöver är 
samarbete... 

– Henry Minzberg1  

Organisationsforskaren Henry Mintzberg (2017) belyser ovan de 
problem som i dag kännetecknar styrningen av offentlig sektor. Det 
finns en pågående debatt och kraftig samhällskritik till den starka 
tilltro till styrning och reglering som har präglat åren sedan 1980-
talet. Sveriges välfärd håller i stora delar fortfarande världsklass och 
medborgarna har, i internationella jämförelser, ett högt förtroende 
för såväl institutionerna som för varandra (Rothstein m.fl., 2016; 
Trägårdh 2009). Sverige kombinerar ett starkt förtroende för staten 
med en vilja till individuellt oberoende, vilket är intimt kopplat till 
hög social tillit och ett starkt förtroende för lagbunden ordning och 
gemensamma institutioner (Trägårdh m.fl., 2013). Samtidigt finns 
det som Mintzberg pekar på ovan en rad problem inom offentlig 
sektor som behöver åtgärdas för att inte grunden för detta förtro-
ende ska äventyras. 

Mötet mellan medborgaren2 och medarbetaren i välfärdssektorn 
är en grundläggande kontaktyta där förtroende kan skapas, men ock-
så förloras (Lipsky 1980; Stivers 1994; Gawthrop 1998). Det är i 

                                                                                                                                                               
1 Från Mintzberg (2017). Översättning och tolkning från Bringselius (2018). 
2 I betänkandet använder vi ”medborgare” som ett samlingsnamn för elever, brukare och patient. 
Det är inte kopplat till det rättsliga begreppet medborgarskap utan ligger närmare termen ”kom-
muninvånare”. Vi avser medborgare som mottagare av bland annat tjänster och myndighetsbeslut. 
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dessa möten som värdet och kvaliteten i välfärdstjänster som hälso- 
och sjukvård, skola3 och omsorg uppstår. Här formas medborgarens 
förtroende till det offentliga (jämför Rothstein & Teorell 2008) 
genom livets olika skeden, från förlossning till äldreomsorg. 
Bemötandet och kvaliteten i de tjänster vi får i välfärdssektorn kan 
vara avgörande för vår livskvalitet och ibland kan det även vara 
skillnaden mellan liv och död. Välfärdssektorn berör oss alla och 
möten mellan oss medborgare och medarbetare i hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg är grundläggande för vilket förtroende, eller 
misstroende, som präglar vårt samhälle och vår demokrati (en utför-
ligare beskrivning av mötet finns i avsnitt 2.2). 

Tidigare utredningar har signalerat att det finns en outnyttjad 
potential i den offentligt finansierade välfärdssektorn (se till exempel 
Långtidsutredningens huvudbetänkande (SOU 2015:104) eller Digi-
taliseringskommissionens slutbetänkande (SOU 2016:89). Proble-
met har åtminstone två dimensioner. Å ena sidan motsvarar kvali-
teten i hälso- och sjukvård, skola och omsorg inte förväntningarna 
från medborgare och politiker. Å andra sidan upplever de yrkesgrup-
per som arbetar i välfärdens frontlinje att de har för lite stöd, är allt-
för detaljstyrda och saknar därför tillräckligt handlingsutrymme för 
att kunna möta medborgarnas skiftande behov. Detta skapar frustra-
tion hos medarbetare, som upplever att de inte har förutsättningar att 
kunna göra det bästa möjliga och fullt ut kunna använda sin kunskap, 
kompetens och sitt engagemang i mötet med medborgare. Det skapar 
även besvikelse hos medborgarna, som inte upplever att de får ett 
anpassat och relevant stöd från välfärdssektorn. Med andra ord finns 
mycket som talar för att välfärdssektorn inte fullt ut förmår att ta 
tillvara den kompetens, kunskap och engagemang som finns hos ex-
empelvis lärare, sjuksköterskor och socionomer.  

Hur ska detta förstås? En återkommande förklaringsmodell är att 
det hänger samman med att medarbetare och chefer i välfärdssektorn 
i allt större utsträckning kommit att detaljstyras från politiken eller 
från överordnade tjänstemän inom förvaltningen (Brante, 2014). Det 
har bland annat resulterat i att en omfattande del av arbetstiden läggs 
på rapportering, dokumentation och administration. Men problemet 
förefaller inte vara avgränsat till att enbart handla om ökad detalj-
styrning samt mer omfattande tillsyn och granskning. Det verkar 
också hänga samman med bristande strukturer för samverkan kring 
                                                                                                                                                               
3 I betänkandet avses hela skolväsendet om ingenting annat anges. 
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medborgare med sammansatta behov liksom ett alltför starkt fokus 
på ekonomistyrning. Sammantaget tyder mycket på att dessa fak-
torer har gjort att mötet mellan medborgare och medarbetare – som 
exempelvis läkare och patient, elev och lärare eller undersköterska 
och äldre – har blivit lidande. Förutom att medborgare och politiker 
upplever att de inte alltid får ut vad de förväntar sig av den offentligt 
finansierade välfärden, har de som arbetar inom välfärdssektorn på 
många håll en ansträngd arbetssituation med hög personalomsätt-
ning, dålig arbetsmiljö och hög sjukfrånvaro (Astvik m.fl., 2017). 

Att styra mötet mellan medborgaren och välfärdens medarbetare 
är en komplex uppgift. Politiken utformas som citatet från 
Mintzberg (2017) belyser, ofta på långt avstånd från den vardag som 
präglar verksamheter inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. 
Det är mycket som ska stämma längs styrkedjan för att den beslutade 
politiken verkligen ska få de effekter som beslutsfattare önskar (se 
t.ex. Pressman & Wildavsky 1984).  

Till detta ska läggas att det inte alltid är klart hur man ska kunna 
avgöra vad som är god kvalitet i välfärdssektorn. Vem som definierar 
medborgarens behov är av central betydelse. Den som har inflytandet 
att definiera medborgarens behov kontrollerar indirekt vad kvalitet är 
för någonting. Kvaliteten inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg 
uppstår i samspel mellan politikens mål, medborgaren och medarbe-
taren. Men, det som är kvalitet för en part behöver inte alltid vara 
kvalitet för de andra parterna. Lärdomarna från den förvaltningspo-
litiska utvecklingen är att det blir problematiskt när tolkningen av 
kvalitet domineras av ett enskilt intresse, oavsett om det är yrkes-
professionernas, politikernas eller tjänstemännens (Adler 2001; 
Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016). 

För att tillgodose medborgarens behov behöver medborgarens, 
medarbetarens och politikens perspektiv balanseras. Men kvaliteten 
i hälso- och sjukvård, skola och omsorg – välfärdssektorns tre kärn-
områden – avgörs också indirekt av faktorer som arbetsglädje, arbets-
miljö, möjlighet till samarbete över organisationsgränser samt rätten 
till visslande vid missförhållanden. 

Regeringens ambition är att utveckla en styrning och ledning i 
offentlig sektor som bättre tar tillvara medarbetares kunskap, kom-
petens och engagemang (Dir. 2016:51). Denna ambition medför en 
styrning som mer baseras på tillit än vad som är fallet i dag. Hypo-
tesen, som också har fått stöd i forskningen, är att en sådan styrning 
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ska kunna förbättra arbetsmiljön, öka effektivitet, flexibilitet och 
brukarfokus, minska onödig administration samt bygga en kultur där 
människor och institutioner samarbetar brett för att uppnå våra ge-
mensamma övergripande mål (Rothstein, 2018).  

Medborgarnas och politikernas förväntningar uppfylls inte 

Varken medborgare eller politiker anser att välfärdssektorn fullt ut 
infriar de förväntningar som finns. Att mäta förväntningar och upp-
levelser av hälso- och sjukvård, skola och omsorg är svårt och det 
finns sålunda en rad svårigheter att ta hänsyn till när detta ska 
undersökas. Resultaten kan därutöver skilja sig beroende på hur frågor 
ställs och vad som mäts. Förtroendet för en institution eller verk-
samhet kan skilja sig från hur nöjda medborgare är med kvaliteten 
på tjänsterna de får.  

Efter en nedgång under 1990-talet har förtroendet för välfärdssta-
tens institutioner varit relativt stabilt över tid (Ekengren Oscarsson & 
Bergström 2017). Medborgarnas upplevelse av hur väl kommunen/ 
landstinget4 bedriver verksamheter inom välfärdssektorn har däremot 
sjunkit under det senaste decenniet. Förtroendet för hur väl sjuk-
vården fungerar har sjunkit från 2010 till 2016. Under samma period 
har även förtroendet för hur väl skolan och äldreomsorgen fungerar 
sjunkit (Arkhede & Holmberg 2017). Även om mätningar av förtro-
ende kan vara svåra att tolka, indikerar resultaten från undersökning-
arna att medborgarna i lägre grad upplever att hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg lever upp till deras förväntningar. 

I valrörelse efter valrörelse är frågor om hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg bland de viktigaste politiska frågorna för väljarna, 
vilket naturligtvis engagerar politiker på den nationella nivån. Detta 
är inte helt okomplicerat då dessa politikområden i stora delar har 
sitt huvudmannaskap, och i stora delar styrs, på kommunal- eller 
landstingsnivå.  

I takt med att resultaten inom hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg fått större politisk betydelse nationellt, händer det allt oftare 
att politiker på nationell nivå går in och försöker åtgärda problem 

                                                                                                                                                               
4 I detta betänkande använder vi oss av uppdelningen ”kommuner och landsting”. När vi skriver 
landsting innefattar det även regionerna.  
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som i allra högsta grad är av nationellt intresse, men där implemen-
teringen sker i kommuner och landsting. Den nationella politiken 
försöker på detta vis i högre utsträckning styra välfärdssektorn för 
att tillfredsställa väljarnas förväntningar men också för att visa på 
initiativförmåga och handlingskraft. Likvärdigheten av tjänsternas 
kvalitet över landet är av nationellt intresse, och när kommuner och 
landsting inte bedöms kunna leverera detta, ökar statens engage-
mang i frågorna.  

Detta kan ta sig uttryck genom bland annat fler riktade statsbi-
drag, fler statliga tillsynsmyndigheter och fler detaljerade styrdoku-
ment från statliga normgivande myndigheter (skr. 2015/16:102; Riks-
revisionen 2017). Den politiska logiken innebär bland annat att poli-
tiker fokuserar på frågor som engagerar medborgare, vilket gör att 
nationella politiker har tydliga incitament att engagera sig i de frågor 
som är mest aktuella; även om huvudmannaskapet och ansvaret för 
den direkta implementeringen av dessa frågor ligger hos politikerna 
i kommuner och landsting. Det behöver inte nödvändigtvis vara 
någonting negativt. Men, statsmaktens engagemang i frågorna kan 
leda till att styrningen blir mer splittrad och indirekt. Det finns också 
en risk för att medborgarnas fokus flyttas från den regionala och lo-
kala politiken, där den politiska makten finns, till den nationella poli-
tiken vars företrädare är mer allmänt kända. 

Medarbetarna upplever brister i arbetsmiljön  

Ett annat tecken på att det finns anledning att utveckla styrningen 
av och inom välfärdssektorn är medarbetarnas situation. Det finns 
en betydande utmaning när det gäller att säkra tillräcklig bemanning 
samt rätt kompetens inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg 
(se exempelvis Arbetsförmedlingen 2018; SCB 2017a). För verksam-
heterna är den dubbla utmaningen att dels klara av att behålla den 
kompetens som redan finns i organisationen, dels rekrytera nya 
medarbetare. För att klara bemanningen av verksamheterna krävs att 
personalen inte är frånvarande på grund av sjukdom eller arbets-
skador. Att arbetsgivare har problem med att hitta tillräckligt många 
medarbetare och chefer med rätt kompetens kan i sin tur förvärra 
arbetssituationen för de som redan arbetar i verksamheterna. Om 
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inte arbetsmiljö och arbetsvillkor upplevs vara goda, riskerar verk-
samheter att hamna i negativa spiraler. Fler medarbetare lämnar, 
vilket förvärrar arbetssituationen för de kvarvarande, vilket i sin tur 
riskerar att ytterligare andra lämnar, och så får organisationen besvär-
ligt att hitta kompetenta ersättare. 

Ett mått på hur rekryteringen till olika yrken fungerar är Arbets-
förmedlingens rapport Var finns jobben? Den beskriver arbetsmark-
nadsläget inom olika yrken under det närmaste året och kan använ-
das för att bedöma hur lätt respektive svårt det är för arbetsgivarna 
att rekrytera inom vissa yrken. I diagram 2.1 visas att det råder brist 
på utbildad personal i en lång rad yrken inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg. Arbetsförmedlingen bedömer att det i några yrken, 
som förskollärare, läkare och sjuksköterskor råder en stor brist5 på 
sökande.  

                                                                                                                                                               
5 Ett bristyrke innebär att det råder brist på utbildad personal som kan ta de arbeten som finns 
tillgängliga Detta bristindex är ett viktat medelvärde av arbetsförmedlingskontorens separata 
bedömningar för respektive yrke. Bedömningarna graderas från 1= stort överskott på arbets-
sökande till 5=stor brist på sökande. 
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Källa: Arbetsförmedlingen.  
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Ett annat illavarslande tecken är sjukfrånvaron inom hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg. Sjukfrånvaron har under en längre tid varit 
högre för medarbetare inom välfärdssektorn än för genomsnittet på 
arbetsmarknaden (Försäkringskassan 2018). Kommuner och lands-
ting har också generellt sett högre sjukfrånvaro än både staten och det 
privata näringslivet (SCB 2018). Vård- och omsorgspersonal är den 
enskilt största yrkesgruppen när det gäller sjukfall, men även yrken 
inom vården med krav på längre utbildning såsom sjuksköterskor, 
barnmorskor och specialistsjuksköterskor ligger över genomsnittet 
när det gäller sjukfrånvaro (Försäkringskassan 2018). 

Höga sjuktal, stor personalomsättning och svårigheter att rekrytera 
ny personal är problem som återfinns i varierande grad inom såväl 
hälso- och sjukvård som skola och omsorg. Det är problem som i stor 
omfattning påverkar mötet mellan medborgare och medarbetare, bland 
annat i form av inställda operationer, lektioner med vikarierande per-
sonal, långa väntetider och handläggningstider. Det är också, menar vi, 
ett tecken på att det finns problem med medarbetarnas förutsättningar 
och arbetsmiljö.  

Vägen framåt 

Hög kvalitet i offentliga tjänster är inte bara viktigt för alla som di-
rekt nyttjar dem, utan för alla medborgare. Varje medborgare ska 
känna att när man själv eller någon i ens omgivning blir sjuk, arbets-
lös, behöver barnomsorg och slutligen blir gammal, så finns en ge-
mensam välfärd med hög kvalitet tillgänglig. Det är en viktig förut-
sättning för ett jämlikt samhälle och basen för att medborgare ska 
vilja betala skatt. Sverige är, trots de utmaningar som vi tidigare har 
pekat på, ett land med hög tillit till och ett starkt och stabilt stöd för 
en omfattande välfärdsstat (Nilsson, 2014).  

För att det ska fortsätta vara så, behöver styrning och ledning av 
hälso- och sjukvård, skola och omsorg förändras och gå i takt med 
sin tid. Om vi ska bibehålla och bli ännu bättre på att utnyttja den 
fulla potentialen av våra resurser i välfärdssektorn – och samtidigt 
möta den demografiska utvecklingen samt ha kontroll på kostnad-
erna kan välfärden inte styras, ledas och organiseras på samma sätt 
som i dag. Tillitsdelegationen menar att det krävs en förändring av 
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styrning, ledning och organisering av offentlig sektor för att möjlig-
göra ökad kvalitet, bättre tillgänglighet och effektivare resursutnytt-
jande. Ytterst handlar detta om tillit till vår välfärdsmodell. 

Som detta avsnitt visat, finns några tydliga symptom på problem 
vilka kräver åtgärder. Förutsättningarna för att nå en välfärd i världs-
klass är goda. De resurser vi har och den kompetens, kunskap och en-
gagemang som finns hos medarbetare i välfärden gör att utgångsläget 
är gott. För att vi ska bli bättre på att använda denna potential krävs 
dock att styrning och ledning utvecklas för att skapa förutsättningar 
för det goda mötet inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg.  

2.2 Det goda mötet inom hälso- och sjukvård,  
skola och omsorg 

För att utveckla en bättre offentlig verksamhet behöver styrningen 
och ledningen bli mer tillitsbaserad. Syftet med detta är att sätta det 
goda mötet mellan medborgarna och medarbetarna i fokus, så att med-
borgarens och medarbetarnas kunskap utnyttjas i större utsträckning 
än i dag. 

I det goda mötet får medborgaren och medarbetaren tid att mötas, 
här kan medarbetaren använda sin erfarenhet och kompetens och ge 
medborgaren ett stöd som är format efter hens förutsättningar och 
behov. Medborgarens möte med offentlig verksamhet kan dels vara 
ett direkt möte då medborgaren interagerar med verksamheten, till 
exempel vid ett läkarbesök, men det kan också vara indirekta kon-
takter då medborgaren mer eller mindre aktivt kommunicerar med 
verksamheten via webben eller en app. För medborgaren är det en-
skilt viktigaste att stödet från det offentliga så långt som möjligt an-
passas och motsvarar medborgarens behov, förutsättningar och förvänt-
ningar, utifrån lagens ramar. Vad detta är varierar beroende på vad 
ärendet gäller och vilken livssituation som medborgaren befinner sig i.  

Medborgare är inte en homogen grupp. Det finns ofta olika för-
utsättningar och varierande behov inom exempelvis samma patient, 
brukar- eller elevgrupp. Enskilda medborgare har dessutom olika 
önskemål gällande olika slags möten och beroende på vad ärendet 
gäller. I vissa möten kan det upplevas som viktigt att få tid till samtal, 
bli förstådd och känna sig lyssnad till. I andra är det mer angeläget 
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att mötet med det offentliga går snabbt och utgör minimal ansträng-
ning och interaktion. De flesta tycker att det är stor skillnad mellan 
att inkomstdeklarera och att träffa sin psykolog. Det är två olika 
typer av möten som ställer helt olika krav på det offentliga. Offentliga 
verksamheter behöver kunna möta medborgarnas behov av variation 
– dels för att kunna erbjuda så ändamålsenliga insatser som möjligt 
men också för att behålla legitimiteten för en omfattande välfärd. 

För att verksamheter inom den offentliga sektorn ska kunna möta 
medborgarnas behov krävs resurser och kompetens men också en för-
ståelse för såväl medarbetarnas som medborgarnas preferenser, prio-
riteringar och förutsättningar. Verksamheterna inom den offentliga 
sektorn behöver vara lyhörda inför medborgarnas önskemål och 
behov samt ha adekvat kunskap om dennes egna förutsättningar – 
även om önskemålen inte alltid helt kommer att gå att tillmötesgå. 
En central uppgift för att förstå vad som är värdeskapande i mötet 
med medborgaren är att kartlägga hur verksamheterna möter med-
borgaren. Detta kan genomföras via exempelvis patientresor6, att 
studera medborgarnas agerande eller ibland att direkt fråga med-
borgarna (Blomqvist m.fl. 2004). Det innebär dock inte att dessa 
önskemål eller behov alltid kan eller bör tillgodoses – det kan finnas 
starka gemensamma intressen eller politiska prioriteringar som går 
tvärtemot enskilda medarbetare eller medborgares önskemål. Men 
det är ändå relevant för offentliga verksamheter att vara medvetna 
om vad som skapar respektive inte skapar värde för en medborgare 
och vad som skapar respektive inte skapar värde för medarbetarna. 
För offentliga verksamheter är det även viktigt att kunna kommu-
nicera beslut som för en individ kan vara negativa på ett pedagogiskt 
och värdigt sätt. För att kunna upprätthålla förtroendet för olika 
institutioner är det viktigt att medborgaren förstår varför hen inte 
hade rätt till ett visst bidrag eller en viss behandling. 

För medborgaren är det sällan intressant hur ansvaret för det of-
fentliga åtagandet är uppdelat mellan olika aktörer, exempelvis mel-
lan kommun och landsting eller statliga myndigheter. Det viktiga är 
att medborgarna känner att de kan få det stöd de behöver i en given 
situation eller livshändelse. För medarbetarna är det sällan intressant 
vilken förvaltningspolitisk doktrin som är den styrande. Det viktigaste 

                                                                                                                                                               
6 En patientresa är en noggrann genomgång av hela den process som utgör exempelvis en 
behandling av en sjukdom. Genom att kartlägga hela processen går det att få nya insikter om 
patienters behov, förväntningar och vad som skapar värde för patienten. 
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är i stället att det finns tid, resurser och organisatoriska förutsättningar 
att genomföra ett så bra jobb som möjligt. Det är i medborgarens möte 
med offentliga verksamheter (ofta, men inte alltid, i form av möte 
med en medarbetare), inte i myndigheternas inre liv, som det avgörs 
huruvida det offentliga lever upp till medborgarens förväntningar 
och behov. Mötet mellan medarbetaren och medborgaren är ”san-
ningens ögonblick” inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. 

I betänkandet fokuserar vi på vad som skapar värde i det goda 
mötet, vi tittar på vilka styrsignaler som stödjer eller hindrar att 
mötet blir så bra som möjligt. Vi ser att det i dag finns en rad olika 
problem som hindrar dessa goda möten.  

I det goda mötet inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg får 
medborgaren och medarbetaren tid att mötas och där kan med-
arbetaren använda sin kompetens och erfarenhet för att ge ett stöd 
som är format efter medborgarens förutsättningar och behov. Det 
goda mötet är ett möte där kvaliteten upplevs som god av både 
medarbetare och medborgare. 

Vilka problem utgör hinder för mötet mellan  
medborgare och medarbetare?  

I Tillitsdelegationens arbete har vi haft omfattande dialog med fors-
kare, medarbetare, chefer och medborgare. Genom denna dialog har 
vi identifierat en rad problem som hindrar att mötet mellan medborg-
are och medarbetare inom välfärdssektorn ska bli så bra som möjligt: 

• Bristande medborgarfokus.  

• Frånvaro av helhetsperspektiv. 

• Detaljstyrning och administrativa tidstjuvar. 

• Frånvarande ledarskap och bristande stöd till medarbetarna. 

• Bristande kompetensförsörjning och kunskapsutveckling. 

• Bristande öppenhet. 

Även SKL och Statskontoret har genomfört flera utredningar av nu-
varande styrsystem inom välfärdssektorn. Trots vissa skillnader kor-
responderar de problem Tillitsdelegationen uppmärksammar i hög 
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utsträckning med de som SKL och även Statskontoret uppmärk-
sammar (SKL 2018b; Statskontoret 2016a; 2016b). 

2.3 Hur hamnade vi här? En historisk återblick7 

Välfärdsstatsbygget från efterkrigstiden och framåt innebar en ex-
pansion av den offentliga sektorn som saknar motsvarighet i vår hi-
storia. Denna expansion var följden av att de offentliga åtagandena 
blivit allt mer ambitiösa och därmed mer omfattande. Expansionen 
av den offentliga sektorn ledde också till att allt fler tjänster började 
organiseras i offentlig regi i stället för att ske i hushåll, företag eller 
ideell regi där de hade utförts tidigare. Väljarnas förväntningar på det 
allmänna var stora. Med aktiv politik skulle medborgarna ges tillgång 
till utbildning, sjukvård, omsorg, bostäder, sysselsättning, infrastruk-
tur m.m., och för socialdemokratin – som innehade regeringsmakten 
fram till mitten av 1970-talet – utgjorde den offentliga sektorn ett nöd-
vändigt verktyg för att kunna realisera dessa politiska mål. Under till-
växtåren byggdes således den skattefinansierade offentliga sektorn ut 
med ökad komplexitet som följd (Premfors 1998; Premfors m.fl. 2009; 
Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016). 

Men på 1970- och 80-talen hamnade den offentliga sektorn i van-
rykte. En vanlig uppfattning vid denna tid var att den offentliga sek-
torn blivit alltför byråkratisk, stelbent och rent av maktfullkomlig 
(Brante 2014). I den allmänna debatten formulerades krav på att med-
borgarnas möjlighet till inflytande och insyn skulle säkerställas 
(Ahrne 1985; Granholm 1986). Även andra synpunkter fördes fram 
som gick ut på att den offentliga sektorn i alltför hög grad begrän-
sade medborgares och företagares möjligheter att förverkliga sina 
livsprojekt (Pollitt & Bouckaert 2011).  

Den goda ekonomiska utveckling som präglade Sverige under 
efterkrigstiden bröts under 1970-talet. Ökat budgetunderskott och 
stegrad inflation gjorde att förvaltningens omfattning och effektivi-
tet hamnade i fokus. Från att tidigare ha setts som lösningen på poli-
tiska och sociala problem kom den offentliga sektorn nu snarare att 
ses som upphovet till dessa problem. (Premfors m.fl. 2009; Ahlbäck 
Öberg & Widmalm 2016). Denna kritik av den offentliga sektorn 

                                                                                                                                                               
7 Texten i följande avsnitt är huvudsakligen hämtad från: Ahlbäck Öberg, Shirin, ”Text till Tillits-
delegationen”, PM, 2017-04-10; jämför Ahlbäck Öberg, 2018. 
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måste också ses i ljuset av att det statsfinansiella läget försämrades 
från 1970-talet och framåt, vilket satte de offentliga utgifterna under 
lupp. Givet växande inflation och budgetunderskott, fanns goda skäl 
att eftersträva större effektivitet i den offentliga verksamheten. Vid 
tillfället handlade det om en anslagsstyrd verksamhet där myndig-
heter årligen ansökte om offentliga medel för sin verksamhet, men 
där någon återkoppling om vad som faktiskt åstadkommits var ovan-
lig. Någon regelmässig resultatrapportering var det inte frågan om, 
trots att ganska omfattande och ihållande försöksverksamheter med 
resultatrapportering pågick. Effektivitetsfrågan ska också kopplas 
till den större frågan om den offentliga sektorns legitimitet. Om inte 
medborgarna var nöjda med den offentliga verksamheten, hur länge 
skulle de då vara villiga att betala höga skatter för att upprätthålla 
densamma? Det är mot denna bakgrund som man ska förstå dåtidens 
politikers och tjänstemäns mottaglighet för att införa lösningar häm-
tade från det privata näringslivet i den offentliga verksamheten 
(Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016). 

I slutet av 1980-talet drog den socialdemokratiska regeringen igång 
ett program med avsikt att förnya den offentliga sektorn. I socialde-
mokraternas 90-talsprogram formuleras att man vill ha mer politiska 
reformer för pengarna, och medlet för detta var decentralisering, de-
legering, målstyrning, utvärderingar, valmöjligheter och en stärkt 
ställning för brukarnas intressen (Socialdemokratiska partiet 1989). 
Man bör uppmärksamma att i socialdemokraternas 90-talsprogram 
kodifierades ett antal reformer och program som sjösatts redan under 
1980-talets andra hälft. Det s.k. Förnyelseprogrammet från 1985 
(skr. 1984/85:202) är det första allomfattande förvaltningspolitiska 
programmet som den socialdemokratiska regeringen lanserar. 
Därefter kommer verksledningsbeslutet 1987 (prop. 1986/87:99) och 
kompletteringspropositionen 1988 (prop. 1987/88:150) med sjösät-
tandet av resultatstyrningen. 1989 kommer sedan beslutet i budget-
propositionen om en generell renodling av staten (prop. 1989/90:100). 
Här sägs att framöver ska konkurrensutsatt affärsverksamhet utan-
för affärsverkssektorn bedrivas i bolagsform, beställarrollen separeras 
från producentrollen och entreprenader prövas som alternativ till 
offentlig regi. 

Arbetet skulle inriktas mot omprövning av verksamheter, nya 
finansieringsformer och ökad konkurrens. Innan dessa reformidéer 
beskrivs i närmare detalj nedan ska framhållas att kritiken mot den 



Inledning SOU 2018:47 

54 

offentliga sektorn i Sverige kom både från höger och vänster. Kriti-
ken från socialdemokratiskt håll handlade om en besvikelse över att 
staten, sin välkomna expansion till trots, inte hade lyckats utjämna 
klasskillnader och uppnå eftertraktade jämlikhetsmål. Här fann man 
ett behov av att utöka den demokratiska kontrollen av förvaltningen, 
och att också skapa möjligheter för medborgarna att inte vara låsta 
till enskilda alternativ. Från borgerligt håll var kritiken formulerad 
på annat sätt. Den offentliga sektorn var för stor (”den ofantliga sek-
torn”) och ineffektiv, verksamheten sågs som svårstyrd, rigid, kost-
sam och brukarovänlig (Tarschys 1983). 

Kritiken från dessa båda politiska läger innebar att det fanns en 
bred enighet om reformbehovet av den offentliga sektorn. Det var 
under dessa förhållanden som de styrningsidéer som svepte över väst-
världen – hämtade från Reagans USA och Thatchers England – kunde 
få starkt fotfäste på relativt kort tid. Motiven skiljde sig visserligen 
åt, vänsterns drivkraft var att demokratisera förvaltningen medan 
högern eftersökte en nedskärning och effektivisering, men lösningen 
på dessa olika problemformuleringar blev intressant nog densamma. 
Vid denna tid hade en grundläggande uppsättning av samman-
hängande idéer kommit att formuleras så tydligt att de nu kom att 
beskrivas med en enhetlig term: New Public Management (NPM).  

Det var den engelske statsvetaren Christopher Hood (1991) som 
tidigt på 1990-talet gav reformvågen namnet New Public Manage-
ment, vilket är ett paraplybegrepp under vilket han samlade flera ut-
vecklingstendenser inom offentlig sektor. Gemensamt för dessa re-
formidéer var att de hämtade inspiration från det privata näringslivet 
och de går i korthet ut på ett utpräglat marknadstänkande, där stor 
uppmärksamhet ägnas åt kostnadskontroll och finansiell genom-
skinlighet, överföringen av marknadsmekanismer till den offentliga 
verksamheten, decentralisering samt bolagisering och privatisering 
av offentlig verksamhet (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016). I detta 
reformpaket ingår också idén om behovet av ett starkt och profes-
sionellt ledarskap – ett ledarskap som hämtat inspiration från privat 
företagsledning (managerialism). Idealbilden av chefsrollen inom of-
fentlig sektor ändrades därmed från ”ämbetsman” till ”direktör” 
(Lundquist 1993).  
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Man kan urskilja olika reformkomponenter inom samlingsbe-
greppet NPM. Vi kan dels finna företagsefterliknande komponenter 
(management), dels sådant som mer kretsar kring att skapa förhål-
landen som är marknadsliknande (marknadisering) (Hall 2012). Man-
agementdelen handlar inte bara om att ledningen ska styras av ”pro-
fessionella chefer”, utan det kom i stor utsträckning även att handla 
om hur den offentliga sektorns myndigheter m.m. skulle organiseras 
internt. Verksamheter skulle delas in i resultatenheter, interndebiter-
ingssystem infördes och ett starkt resultatfokus utvecklades genom 
införandet av mål- och resultatstyrning.  

Marknadiseringen å andra sidan innebar främst att statens mono-
polverksamheter inom sektorer som t.ex. el, tåg, post, telekommuni-
kation, men senare även välfärdstjänster som hälso- och sjukvård, skola 
och omsorg, skulle konkurrensutsättas och lämna utrymme för privata 
utförare. Tidigare hade det offentliga både styrt och producerat offent-
liga tjänster men enligt marknadsstyrningslogiken skulle det offent-
ligas roll ändras till att ”styra, inte ro” (Osborne & Gaebler 1992). 
Förhoppningen har varit att konkurrens ska tvinga producenter av 
offentlig service att minska sina kostnader och därmed öka effekti-
viteten, dvs. att offentlig verksamhet som konkurrensutsätts produ-
cerar betydligt mer till lägre kostnader jämfört med andra verksam-
heter som inte konkurrensutsätts. Den del av NPM som handlar om 
marknadisering är den del som huvudsakligen varit uppe till politisk 
diskussion i den allmänna debatten (upphandling, avreglering, kon-
kurrensutsättning, privatisering, valfrihet). Däremot har företagiser-
ingen av den offentliga verksamheten – som ofta realiserats internt 
inom myndigheter – skett mer i det tysta utan större politisk dis-
kussion (Hall 2012).  

Pollitt och Bouckaert (2011) som har studerat styrningsreformer 
i ett jämförande perspektiv menar att centrala komponenter för 
NPM:s utbredning i Sverige utgörs framför allt av införandet av mål- 
och resultatstyrning och inriktningen mot alltmer uppföljning och 
granskning. De nya styrformerna syftade till att rationalisera och ef-
fektivisera den offentliga sektorn, inte minst genom att införa några 
av näringslivets granskningsmetoder. Thomas Brante (2014, 338 f.) 
sammanfattar den nya förvaltningspolitiska logiken i följande punkter: 
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a) ”All offentlig verksamhet ska vara målrationell och effektiv och 
därför exklusivt inriktad på resultaten av verksamheten. 

b) Verksamhetens resultat (kvalitet och effektivitet) värderas bäst 
genom att översättas till generellt tillämpbara kvantifierbara indi-
katorer. Såväl organisationer som individer ska bedömas utifrån 
mätbara prestationer, vilket betyder att granskande myndigheter 
utvecklar kriterier och modeller för resultatmätning och rangord-
ning. 

c) Mätning, bedömning och utvärdering av arbete och resultat för-
utsätter att organisationer och individer är eller förmås vara trans-
parenta, självdokumenterande och återkopplande. Genom socia-
lisering (utbildning, kurser) och sanktionssystem ”disciplineras” 
aktörer att anpassa sig till de nya kraven. 

d) För att de nya principerna ska kunna integreras med arbetet krävs 
kontrollerande instanser med befogenhet att reglera och sanktio-
nera verksamheterna.” 

Brante fortsätter genom att klargöra att ovanstående synsätt förut-
sätter att fler antaganden uppfylls. Till att börja med förutsätter det 
att enkla och tydliga mål kan sättas för all offentligt finansierad verk-
samhet. Ett annat antagande utgörs av att det är möjligt att översätta 
kvalitativa mål och metoder – t.ex. en ”god vård” eller en ”god under-
visning” – till kvantitativa mått utan att validitetsproblem uppstår. 
Ett tredje antagande som omnämns är att individer är formbara och 
kan omvandlas till att naturligen vara just de självdisciplinerande 
subjekt systemet önskar. Ett fjärde antagande som den nya förvalt-
ningspolitiska logiken vilar på är att ökad kontroll och detaljstyrning 
ovanifrån inte ger icke-avsedda effekter som till exempel misstro och 
bristande entusiasm (Brante 2014). 

Genom forskning och utredningar vet vi att ovanstående anta-
ganden vilar på skakig grund. Vad gäller att sätta tydliga mål för verk-
samheter kan konstateras att målkonflikter inom och mellan politik-
områden är vanliga. Daniel Tarschys (2006) konstaterar också efter 
en egen genomgång att i den svenska statsförvaltningen tenderar alla 
mål prioriteras på samma gång, vilket inte leder till den enkla och 
tydliga styrning som teorin föreskriver. Problemen vad gäller de 
kvantitativa måtten är också omdiskuterade. I sin avhandling kon-
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staterar Emma Ek (2012) att gemensamt för målen inom både äldre-
omsorg och skola är att de är svåra att mäta. Kritik föreligger även 
vad gäller validiteten i måtten (se t.ex. Hartman 2011; Ahlbäck 
Öberg m.fl. 2016), men också vad gäller den maktpolitiska aspekten 
om vem i detta system som har rätt att – via måtten – definiera vad 
som utgör väl utfört arbete (Ahlbäck Öberg m.fl. 2016). Här har på 
senare tid förekommit en omfattande debatt där olika yrkeskårer 
protesterat mot vad de upplever som aktörer utan ingående kunskap 
om verksamheternas företrädesrätt att formulera måttstockarna för 
vad som representerar ett gott arbete (se t.ex. ”Våra yrken har kid-
nappats av ekonomernas modeller”, DN debatt 2013-06-24; ”Topp-
styrning och kontroll underminerar välfärden”, Dagens Samhälle 
2013-04-25; se även Zaremba 2013). Till detta kommer de snedvri-
dande effekter som mätandet kan få, vilket i den svenska diskussio-
nen kanske illustreras bäst av resultatstyrningen av den svenska poli-
sen, där exemplet med utandningsprov illustrerar hur antalet insamlade 
utandningsprov blir överordnat det trafikpolitiska syftet med dessa 
prov (Holgersson 2014).  

Redan 1997 lyfte Michael Power (1997) fram de problem som han 
menar följer av det han kallar granskningssamhället: a) att kontrollen 
av den offentligt finansierade verksamheten koncentrerar sig på det 
som går att mäta (även han påpekar validitetsproblemen), och b) de 
som granskas anpassar sig till hur de granskas, dvs. granskningen i 
sig blir en organiserande princip för verksamheten – och kan därmed 
tränga ut professionella normer hos verksamhetens företrädare 
(Power 1997; se även Ek 2012). 

Kritik av professionalism 

Införandet av nya styr- och ledningsformer för offentligt finansierad 
verksamhet under 1980-talet och framåt innehöll ett tydligt mått av 
professionskritik (Hasselberg & Stenlås 2010; Ahlbäck Öberg m.fl. 
2016). Olika yrkeskårer inom den offentliga sektorn uppfattades av 
styrande politiker och ledande byråkrater som svårstyrda och kost-
nadsdrivande, och de behövde helt enkelt tämjas med bl.a. starkare 
ledning och mer av kontroll. Ett illustrativt uttryck för detta kan 
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bl.a. hittas i regeringens proposition om skolans utveckling och styr-
ning från 1988 där lärarkårens frihet explicit problematiseras 
(prop. 1988/89:4, 15): 

Lika litet som på andra arbetsplatser kan därför i skolan gälla att den en-
skilde anställde har en obegränsad frihet att avgöra inriktning och välja 
metoder. Även om läraryrket också i framtiden måste vara ett yrke med 
stor frihet, med därmed åtföljande ansvar, är det enligt min uppfattning 
önskvärt att det klarare markeras att målen för skolan sätter gränser för 
hur stor denna frihet kan vara. I detta syfte kommer jag senare att före-
slå att skolledningen skall få en tydligare ledningsroll i förhållande till 
undervisningen och den enskilde läraren. 

prop. 1988/89:4 s. 15 

Brante (2014) påpekar att arbetsplatser där professionella normer 
tidigare har kontrollerat verksamheten i högre utsträckning än admi-
nistrativa system, t.ex. sjukhus, har genom NPM fått en organisa-
torisk identitet, organisatorisk rationalitet och enhetlig hierarki. Det 
vill säga att marknadslogik och byråkratisk logik har genom NPM 
fått allt större genomslag i professionella verksamheter som hälso- 
och sjukvård, skola och omsorg:  

De nya reformerna har skapat förutsättningar för en byråkratisk kon-
troll snarare än professionell autonomi, och ett maktskifte till förmån 
för management snarare än yrkesprofession. 

(Jonnergård, Funck & Wolmesjö 2008).  

Sammanfattningsvis kan påpekas att olika yrkeskårers skönsmässiga 
arbete, som bygger på bedömningar och beslut baserade på kunskaper 
och erfarenheter, ifrågasattes bl.a. på grund av bristande transparens. 
Man kan se detta som en kritik av den kvalitativa bedömningen, som 
upplevdes som subjektiv, där den ökande resultatorienteringen och 
detaljstyrningen med hjälp av nyckeltal och resultatindikatorer var 
ett sätt att försöka göra kvalitetsutvärderingen av verksamheten mer 
”objektiv”.  

De protester mot marknadsstyrning och NPM som olika yrkes-
grupper formulerat i den offentliga debatten de senaste åren ska förstås 
i detta ljus. Till detta kommer också att ständiga krav från överordnade 
nivåer på redogörelser för vad man gör, inte vittnar om förtroende för 
de som operativt till vardags arbetar ute i verksamheterna. 



SOU 2018:47 Inledning 

59 

Skillnaden mellan ideal och praktik 

I kritiken av de idéer som går att sortera in under NPM bör man skilja 
mellan ideal och praktik. I teorin bygger NPM på en idé om decen-
tralisering, en önskan om att ge allt större utrymme för de yrkespro-
fessionella att använda sin kompetens i verksamheten men i praktiken 
blev det i många fall precis tvärtom. I många offentliga verksamheter 
har vi sett en centralisering äga rum bakvägen genom resultatstyrning 
med återrapporteringskrav formulerade centralt. 

Ambitionen med NPM-reformerna var att effektivisera den of-
fentligt finansierade verksamheten. Forskningen har hittills inte 
kunnat ge ett entydigt svar på huruvida detta har uppnåtts. Det finns 
resultat som visar på såväl positiva som uteblivna effektiviserings-
vinster. På flera områden finns än i dag kunskapsluckor (se t.ex. 
Hartman 2011, Andersson m.fl. 2014, Bergman och Jordahl 2014 
och Holmlund m.fl. 2014). Men den förändrade styrningen har, 
trots motsatta ambitioner, i praktiken resulterat i en ökad byrå-
kratisering och detaljstyrning på sina håll. Genom att leva upp till 
kraven på resultatrapportering och självdokumentation ägnar t.ex. 
lärare och läkare – men även många andra grupper – en stor andel av 
sin tid åt att berätta vad man har gjort i stället för att ägna sig åt själva 
kärnverksamheten (Forssell & Ivarsson Westerberg 2015; jämför 
Statskontoret 2016b). De administrativa bördorna innebär således 
en effektivitetsförlust för medarbetarna inom offentlig sektor. Den 
andra sidan av detta är att betydande administrativa apparater byggs 
upp för att administrera planer, resultatrapporteringar m.m. Den 
tänkta avbyråkratiseringen – som bottnade i en omfattande kritik 
mot byråkratin– resulterade paradoxalt nog i vad Patrik Hall (2012) 
benämner managementbyråkrati. Samtidigt har denna process expo-
nerat den offentliga verksamheten och skapat möjligheter för att 
närmare undersöka vad som sker i offentlig verksamhet. Det ökade 
kravet på att mäta prestation har i sig lett till att bättre data för ut-
värdering har skapats. 

NPM uppstod delvis som en konsekvens av problemen med att 
finansiera välfärdsåtaganden samtidigt som syftet var att öka med-
borgarnas inflytande, rättssäkerhet och flexibilitet. Man kan således 
se NPM som en lösning som lanserades för att nå en ökad ambitions-
grad i förvaltningen. Med några decenniers erfarenhet går det att 
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konstatera att NPM generellt sett inte har infriat de högt ställda för-
väntningarna. Därmed inte sagt att vi vet att resultaten hade blivit 
bättre utan dessa reformer. Dessutom finns det anledning att nyan-
sera dess inverkan på dagens förvaltningspolitik. Det finns bestånds-
delar som härstammar från NPM som numera är relativt okontro-
versiella och där det har etablerats en konsensus kring att behålla 
dessa. Det har också pågått andra förvaltningspolitiska trender 
parallellt med NPM (och som till viss grad har hamnat i skuggan av 
debatten kring NPM). Ett sådant exempel är det ökade intresset för 
granskning och styrning av de yrkesprofessionellas arbete. Denna 
trend är inte enbart ett resultat av NPM, utan den kan också ses som 
ett uttryck för en höjd ambitionsgrad i förvaltningen, när det gäller 
rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövningen. Det är ett centralt 
inslag i den klassiska weberianska, eller nyweberianska, byråkratin, 
med syfte att just säkerställa att medborgarna får det stöd som de har 
rätt till (Bringselius 2015).  

2.4 Tillitsdelegationens uppdrag och genomförande 

Regeringen har gett Tillitsdelegationen i uppdrag att analysera styr-
ning och ledning av offentligt finansierad verksamhet, med avseende 
på hur denna bör utformas för att kunna bidra till nytta för med-
borgare och företag. Utgångspunkten är att det finns ett behov av 
att utveckla en styrning som i större omfattning baseras på tillit i alla 
led längs styrkedjan. Tillitsfull styrning bygger på ett ömsesidigt för-
troende mellan berörda aktörer. Det gäller statens styrning av kom-
muner och landsting men också styrningen inom kommuner, lands-
ting och berörda myndigheter. Målet är en ändamålsenlig styrning 
som ger välfärdstjänster med hög kvalitet och som motsvarar med-
borgarnas behov.  

I Tillitsdelegationens direktiv (Tillit i styrningen, Dir 2016:51) 
framkommer att delegationen ska genomföra projekt eller försöks-
verksamheter som främjar idé- och verksamhetsutveckling i verksam-
heter inom kommuner och landsting. Försöksverksamheterna ska 
omfatta hela styrkedjan, det vill säga styrning från staten till kom-
muner och/eller landsting samt styrningen inom kommuner och 
landsting. Syftet med försöksverksamheterna har varit att bidra till 
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förbättrade förutsättningar för kommuner och landsting att vidare-
utveckla en rättssäker och effektiv förvaltning. De ska också bidra 
till en verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning som ger väl-
färdstjänster som med god och likvärdig kvalitet utgår ifrån med-
borgarnas behov och är jämlika, jämställda och tillgängliga. I Tillits-
delegationens uppdrag ingår också att bidra till en mer lärande till-
syn. Tillitsdelegationen ska analysera och redovisa hur den statliga 
tillsynen påverkar kommunal verksamhetsutveckling och redovisa 
vilka eventuella hinder som finns för detta. Om möjligt ska dele-
gationen föreslå hur tillsynen kan bidra till verksamhetsutveckling. 
I direktiven problematiserar regeringen även avsaknaden av samverkan 
mellan tillsynsmyndigheter, varför även denna aspekt berörs. 

I uppdragets samtliga delar ska Tillitsdelegationen ha ett nära 
samarbete med forskare och experter. Förutom ett analysuppdrag 
har Tillitsdelegationen också ett främjandeuppdrag som ska bidra till 
att utvecklingsarbete påbörjas i kommuner, landsting och hos stat-
liga myndigheter. Delegationen ska genom särskilda forum och 
kommunikationsinsatser sprida kunskap och erfarenheter och därige-
nom bidra med inspiration bland berörda aktörer. Utifrån denna 
utgångspunkt har Tillitsdelegationens olika aktiviteter planerats. 
Den 7 december 2017 beslutade regeringen om att utvidga uppdra-
get och att förlänga utredningstiden för de nya delarna av uppdraget 
(2017:119). De nya delarna av uppdraget ska redovisas i en slut-
rapport senast den 13 oktober 2019. I enlighet med direktiven läm-
nade delegationen i juni 2017 ett delbetänkande som fokuserar på 
ersättningsmodeller (SOU 2017:56).  

2.4.1 Dialog och kommunikation 

Under utredningstiden har vi haft ett stort fokus på att skapa dialog 
och diskussion om frågor som rör styrningen av kommuner och lands-
ting. Tidigt togs en plan fram för kommunikation och det utåtriktade 
arbetet. Syftet har varit att främja en mer tillitsbaserad, ändamålsenlig 
styrning som stödjer mötet mellan medarbetare och medborgare. Vår 
ambition har varit att nå ut brett till verksamma inom kommuner, 
landsting, statliga myndigheter, fackliga organisationer, arbetsgivar-
organisationer, brukarorganisationer, välfärdsföretag, forskare, sak-
kunniga, konsulter och andra aktörer som på olika sätt arbetar med att 
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utveckla välfärdssektorn. Vi har besökt ett trettiotal kommuner och 
landsting samt bjudit in till olika mötesplatser för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. Intresset för att delta i samtal med Tillitsdelega-
tionen har sammantaget varit stort och vår bedömning är att intresset 
har ökat allteftersom kännedom om delegationens arbete har spridits 
och blivit mer känt. Vi har varit aktiva på sociala medier, framför allt 
på Facebook där vi har en egen sida men även på Twitter och Linkedin. 
Vi har blivit inbjudna att tala och föreläsa på konferenser som 
arrangerats av andra. Vår samlade bedömning är att det finns ett stort 
intresse för de frågor som Tillitsdelegationen lyfter för diskussion. Vi 
har varit öppna med vårt arbetssätt och har därför bjudit in två forskare; 
Anna Jonsson, School of Economics & Management vid Lunds 
universitet och Maria Grafström, Stockholm Centre for Organizational 
Research, att följa Tillitsdelegationens arbete inom ramen för deras 
forskningsuppdrag 

Forum Tillit 

Forum Tillit har varit Tillitsdelegationens främsta mötesplats för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte och har framför allt riktat sig till 
politiker, chefer och medarbetare inom kommunsektorn. Vi har lö-
pande under utredningstiden velat hämta kunskap och inspiration 
ifrån olika verksamheter och aktörer längs hela styrkedjan. I Forum 
Tillit har vi därför diskuterat olika teman och frågeställningar som är 
avgörande för en tillitsbaserad styrning och ledning, de områden som 
hittills har varit på agendan är följande: 

• Introduktion till Tillitsdelegationens arbete och diskussion om 
problembeskrivning. 

• Ersättningsmodeller och dess påverkan på kvalitet och verksam-
hetsutveckling i sjukvård och socialtjänst. 

• Tillitsbaserat ledarskap. 

• En lärande tillsyn. 

• Mål- och resultatstyrning. 

• Forum Tillit vård. 

• Forum Tillit omsorg. 



SOU 2018:47 Inledning 

63 

• Forum Tillit skola. 

• Forum Tillit normering och verksamhetsutveckling. 

• Forum Tillit upphandling och privata aktörer. 

• En avslutande storkonferens om tillitsbaserad styrning och led-
ning. 

Vid varje mötestillfälle har mellan 30–200 personer från framför allt 
kommunsektorn deltagit. Vi har även nått ut till medarbetare, chefer 
och andra berörda i statliga myndigheter, privata företag och ideella 
organisationer. Flera möten har också webbsänts direkt och har varit 
möjliga att ta del av i efterhand via Tillitsdelegationens Youtube-kanal 
och webbsida. 

Besök Tillit 

Under utredningstiden har vi gjort ett trettiotal studiebesök hos 
olika kommuner och landsting. Vi har besökt verksamheter inom 
hälso- och sjukvård, omsorg och skola. Målsättningen har varit att få 
träffa representanter från en och samma styrkedja inom respektive 
verksamhet, representanter från kommun- eller landstingsledning, 
såväl politisk ledning som tjänstemannaledning, förvaltningschefer, 
enhetschefer, medarbetare, fackliga representanter och brukare, 
elever, patienter. Syftet har varit att lyssna in olika perspektiv på 
styrningen. En återkommande reflektion från de verksamheter vi har 
besökt är att det har varit värdefullt att träffas över hierarkiska och 
organisatoriska gränser för att gemensamt diskutera styrning och 
ledning. En slutsats har ofta varit att bilden av vad verksamheten 
syftar till och hur arbetet bäst bör följas upp varierar utifrån de olika 
roller och mandat som de olika representanterna har. 

Möten, seminarier och konferenser 

Tillitsdelegationen har fått ett flertal inbjudningar att delta som 
talare vid seminarier och större konferenser. Tillitsdelegationen har 
också bjudits in att tala vid ett flertal kommunala lednings-, chefs- 
och politikersammanträden. Under hösten 2017 och våren 2018 har 
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antalet inbjudningar eskalerat och det har varit mycket tydligt att 
intresset för delegationens arbete har ökat och vårt arbete har blivit 
alltmer känt. Under våren 2018 har vi behövt tacka nej till ett stort 
antal inbjudningar för att prioritera arbetet att skriva ett huvudbe-
tänkande samt för att starta upp arbetet hos statliga myndigheter. 

Tillitsdelegationen har, utöver detta också själva bjudit in till flera 
möten med olika intressenter och experter inom ämnesområden 
som är aktuella för arbetet, såsom fackliga organisationer, arbets-
givarorganisationer, branschorganisationer, Vinnova, SKL, myndig-
heten för Vårdanalys med flera. Möten med ett flertal olika utred-
ningar, kommittéer och delegationer har också genomförts. Vi har 
vid två tillfällen bjudit in partisekreterare hos samtliga riksdags-
partier för att förankra och diskutera arbetssätt, resonemang och slut-
satser. Vi upplever att dialogen har varit positiv och konstruktiv.  

Andra kommunikationsaktiviteter 

För att bidra till transparens och tillgänglighet kring Tillitsdelega-
tionens arbete skapades en hemsida: www.tillitsdelegationen.se. Syf-
tet med hemsidan är att information om delegationens arbete ska 
vara tillgängligt för den som är intresserad. Tidig höst 2016 lanserades 
Facebookgruppen ”Tillitsdelegationen”. På sidan har delegationen re-
gelbundet lagt upp inlägg om aktuella händelser som har genomförts 
eller som ska genomföras. Sidan har i maj 2018 fler än 1 300 följare 
och många läser de inlägg som delegationen veckovis lägger upp.  

Tillitsdelegationens ordförande har deltagit i ett stort antal inter-
vjuer i olika tidningar och tidskrifter bland annat i Dagens Samhälle, 
Aktuellt i politiken, Alltinget, Dagens nyheter, Sunt arbetsliv och 
Chefen i fokus. I samband med studiebesöken hos olika kommuner 
har lokala media utfört ett antal intervjuer. Delegationens forsknings-
ledare har skrivit ett antal uppmärksammade debattartiklar bl.a. i 
Dagens Nyheter. 

2.4.2 Försöksverksamheter som följs av forskare 

I Tillitsdelegationens direktiv framkommer att delegationen ska ge-
nomföra projekt som främjar idé – och verksamhetsutveckling i 
verksamheter i kommuner och landsting. Projekten ska omfatta hela 
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styrkedjan dvs. styrning från staten till kommuner och/eller lands-
ting samt styrningen inom kommuner och landsting. Projekten ska 
bidra till förbättrade förutsättningar för kommuner och landsting att 
vidareutveckla en rättssäker och effektiv förvaltning. De ska också 
bidra till en verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning som bi-
drar till välfärdstjänster som med god och likvärdig kvalitet utgår 
ifrån medborgarnas behov och är jämlika, jämställda och tillgängliga. 
alla Sveriges kommuner och landsting bjöds under hösten 2016 in att 
anmäla intresse för medverkan i försöksverksamheterna. På mot-
svarande sätt bjöd vi också in Sveriges universitet och högskolor.  

Ett sextiotal intresseanmälningar kom in till Tillitsdelegationen. De 
verksamheter som finns representerade valdes ut utifrån ett antal kri-
terier. Bland annat eftersträvades god spridning mellan kommuner och 
landsting med olika förutsättningar, mellan olika delar av Sverige, mel-
lan olika typer av verksamheter (hälso- och sjukvård, skola och om-
sorg) samt mellan olika typer av utvecklingsinitiativ. Tillitsdelega-
tionens bedömning är att det redan i uppstarten och sedan löpande har 
funnits ett mycket stort intresse att delta i arbetet för att utveckla en 
mer tillitsbaserad styrning och ledning samt att ta del av och lära mer 
om detta utvecklingsarbete. 

Den 17 februari 2017 offentliggjorde Tillitsdelegationen de 12 för-
söksverksamheterna inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. 
Försöksverksamheterna tar utgångspunkt i frågor om medborgarens 
fokus, ledarskap och medledarskap, tillsyn, uppföljning, samverkan 
och ersättningsmodeller. Ett forskarteam om 23 välmeriterade 
forskare har utvärderat resultaten av respektive utvecklingsarbete 
och resultaten och analyserna har resulterat i en forskningsantologi 
om tillitsbaserad styrning och ledning ”Styra och leda med tillit – 
forskning och praktik”. Tillitsdelegationens forskningsledare Louise 
Bringselius har samordnat och lett arbetet med försöksverksamheter 
och forskningsantologi. Lärdomarna från försöksverksamheterna 
utgör en omfattande och viktig del av Tillitsdelegationens arbete och 
har successivt bidragit med goda och belysande exempel på utveck-
lings- och förändringsarbete inom kommuner, landsting och hos 
statliga tillsynsmyndigheter. I kapitel 5 har vi gjort en sammanställ-
ning av försöksverksamheterna (samt i forskningsantologin), där vi 
lyfter fram och diskuterar olika goda exempel som förhoppningsvis 
ger inspiration i andra verksamheters utvecklingsarbeten.  
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Forskare och verksamhetsrepresentanter från försöksverksamhe-
terna har regelbundet bjudits in till gemensamma träffar, Försök 
Tillit. Vid dessa mötestillfällen, som även de har syftat till kunskaps– 
och erfarenhetsutbyte, har aktuella frågor om utvecklings- och för-
ändringsarbetet diskuterats. Hinder och framgångsfaktorer har lyfts 
fram och analyserats.  

Försöksverksamheterna startade upp sitt arbete under mars 2017 
och forskningsresultaten presenterades för Tillitsdelegationen under 
våren 2018. Resultaten har diskuterats i Försök Tillit. 

Breda kontakter med forskarsamhället 

Ett flertal forskare, utöver de som följt försöksverksamheterna, har 
bidragit till delegationens arbete. Några i rollen som vetenskapliga 
rådgivare och andra har bidragit med underlagsrapporter och PM på 
olika temaområden t.ex. upphandling och tillit, kommunal revision, 
kunskapsutveckling, medias roll. Några rapporter har publicerats på 
Tillitsdelegationens hemsida www.tillitsdelegationen.se och ingår i 
skriftserien Samtal om tillit i styrning.  

En Facebookgrupp med titeln Tillitsdelegationens forskarnätverk 
har skapats för kommunikation med forskare som har visat intresse 
för Tillitsdelegationens arbete. Här delas och diskuteras intressant, 
aktuell forskning och även inbjudningar till forskarmöten. 

Två forskardagar genomfördes – en i november 2016 och en i 
juni 2017. Till seminariet bjöds de forskare som följer försöksverk-
samheterna men också andra intresserade forskare. Tillitsdelega-
tionens forskare har uppmuntrats att arrangera seminarier vid det 
egna lärosätet kring deras studier. 

Reflektioner om det utåtriktade arbetet  

Många företrädare samt verksamma inom kommuner, landsting och 
statliga myndigheter har visat ett stort intresse för det arbete som 
Tillitsdelegationen bedriver. Det finns en vilja till att göra föränd-
ringar inom den egna verksamheten. Ett flertal kommuner och 
landsting har uttryckt att de vill ha stöd, dialog och ”coachning” när 
det gäller att gå mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Det 
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handlar dels om att ha en samtalspart att diskutera utvecklingsom-
råden och möjliga lösningar tillsammans med, det har också varit 
uppskattat att få möjlighet till inspiration och kunskapsunderlag ge-
nom skriftliga underlag såsom vetenskapliga rapporter och annan lit-
teratur på teman som berör tillitsbaserad styrning och ledning. De 
kommuner och landsting som har deltagit i arbetet med försöksverk-
samheter har sett ett stort värde av den nära dialogen med forskare. 
Att en forskare utanför verksamheten satt ord på de processer och 
tankar som finns samt möjligheten att ta stöd i från forskningen i 
det lokala utvecklingsarbetet har varit uppskattat. Utifrån forskarnas 
perspektiv har det varit värdefullt att följa verksamheternas egna re-
flektioner och bilden av utmaningar och utveckling. Denna dialog 
har bidragit till nya idéer och tankar om styrningen och hur den fort-
satt kan beforskas och utvärderas. 

2.4.3 Inventering av utvecklingsarbeten hos kommuner 

I kommittédirektiven till Tillitsdelegationen har vi fått uppdraget att 
tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) kartlägga, 
inventera och identifiera pågående arbeten hos enskilda kommuner. 
I direktivet har regeringen också gett Tillitsdelegationen ett uppdrag 
att inventera så kallade administrativa tidstjuvar, det vill säga arbets-
processer som skapar onödig administration och som tar tid från 
kärnverksamheten. Tillitsdelegationen och SKL har gemensamt kom-
mit överens om att genomföra en inventering i form av en inter-
vjustudie hos ett representativt urval av landets kommuner. Under 
tidsperioden mars–april 2018 har representanter för 76 kommuner 
intervjuats. De personer som har deltagit i intervjustudien har varit 
representanter från högsta ledningsnivå, kommunchefens stab.  

Syftet med inventeringen har varit att undersöka hur långt olika 
kommuner har kommit med att utveckla den interna styrningen mot 
en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Vi har frågat efter utveck-
lingsinsatser som genomförts eller som just nu pågår. Vi har utöver 
detta ställt frågor om administrativa tidstjuvar. Som utgångspunkt 
för intervjuerna har vi tagit Tillitsdelegationens sju vägledande prin-
ciper för tilllitsbaserad styrning och ledning (dessa presenteras ut-
förligt i kapitel 4 och 5) och diskuterat om, och i så fall, hur man 
arbetar med dessa i kommunens övergripande styrmodell, i det 
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interna värdegrundsarbetet eller på verksamhetsnivå. Intervjuerna, 
som har genomförts av en tjänsteman på SKL, har utgått ifrån följ-
ande: 

• Frågor kring styrning och kommunens kännedom om Tillitsde-
legationen. 

• Frågor kring utvecklingsarbeten som pågår med utgångspunkt 
från sju principer för tillitsbaserad styrning och ledning (eventu-
ellt utvecklingsarbete ska vara pågående eller ha genomförts de se-
naste två åren). 

• Frågor om hur administration och olika stödfunktioner kan bidra 
till onödiga tidstjuvar. 

Av de 76 tillfrågade kommunerna svarar en relativt stor andel, 
71 procent, att de på något sätt har tagit del av Tillitsdelegationens 
arbete, t.ex. genom studiebesök, hemsidan, filmer, Forum Tillit, 
sociala medier eller tidningsartiklar. De allra flesta kommunerna av-
ser att inom de närmaste åren utveckla den interna styrningen på 
organisationsövergripande nivå och sammantaget svarar 20 procent 
av de tillfrågade kommunerna att de är på väg mot en mer tillitsba-
serad styrning och ledning. En större andel (43 procent) säger att de 
delvis är på väg mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning men 
att det finns mer att göra. Intervjustudien visar att tillitsbaserad styr-
ning och ledning hittills har fått ett begränsat genomslag hos med-
arbetare och chefer. I vilken omfattning som kommunerna bedriver 
utvecklingsarbeten som går att koppla till de sju vägledande prin-
ciperna beskriver vi i kapitel 5. Slutligen så uttrycker en övervägande 
majoritet av kommunerna att de efter att Tillitsdelegationens 
uppdrag avslutas, behöver stöd från SKL, eller annan part, i det 
fortsatta arbetet mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Se 
inventeringen i sin helhet i bilaga 5. 

2.5 Avgränsningar 

De verksamhetsområden som behandlas i slutbetänkandet är hälso- 
och sjukvård, skola och omsorg. Dessa tre utgör grundpelarna i de 
offentligt finansierade välfärdstjänsterna inom kommuner och lands-
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ting. De landstingsstyrda verksamhetsområdena som Tillitsdelega-
tionen berör inkluderar både sjukhusvården/slutenvården och pri-
märvårdens verksamheter. Inom kommunens ansvarsområden har 
information inhämtats från såväl skolväsendet8 som social omsorg 
där såväl hemtjänst, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt 
stöd till personer med funktionsnedsättning ingår. Betänkandets slut-
satser avser i huvudsak den interna styrningen hos aktörer som har 
mandat att styra och sätta ramarna för välfärdstjänsterna, vilka är 
politiska församlingar och dess förvaltningar, från regering till kom-
muner och landsting. Hur dessa aktörers avtalsmässiga relationer till 
externa leverantörer ser ut träffas inte nödvändigtvis av alla slutsatser 
i betänkandet.  

I likhet med avgränsningen i delbetänkandet (SOU 2017:56) ute-
lämnas tandvård i betänkandet. 

Även om fokus i detta betänkande är hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg, hoppas vi med betänkandet inspirera även ändra sektorer som 
vill arbeta för en mer tillitsbaserad styrning och ledning.  

2.6 Utgångspunkter 

I detta huvudbetänkande tar Tillitsdelegationen sin utgångspunkt i 
mötet mellan medborgare och medarbetare inom hälso- och sjuk-
vård, skola och omsorg. De vägledande frågorna i arbetet har bland 
annat varit: Vad skapar värde i detta möte och vilka hinder finns för 
att mötet blir så bra som möjligt? Ytterligare en avgörande fråge-
ställning har varit om alla beslutsnivåer och aktörer stödjer mötet 
mellan medborgare och medarbetare?  

Vi analyserar varför olika hinder uppstår och därefter föreslår vi 
vägledande principer som verksamheter inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg med fördel kan använda sig av för att få bort dessa 
hinder. En grundläggande utgångspunkt är att en mer tillitsbaserad 
styrning och ledning kan förbättra situationen. Inom ramen för vårt 
arbete har vi fokuserat på den outnyttjade potential som finns hos 
medarbetare i välfärdssektorn och hur denna potential bäst kan tas 
tillvara, till nytta för brukare, patienter, elever och andra intressenter. 

                                                                                                                                                               
8 Enligt skollagen (2010:800 1 kap, 1 §) innefattas följande verksamhetsområden i skolväsendet: 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gym-
nasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för 
invandrare samt fritidshem. 
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En annan utgångspunkt är att styrningen måste genomsyras av 
ett helhetsperspektiv. Myndigheter, landsting och kommuner kan 
inte optimera sina egna verksamheter utan att beakta hur det påver-
kar den sammantagna styrningen och den enskilda medborgaren. De 
offentliga verksamheterna måste vara organiserade så att de på bästa 
sätt ska kunna möta medborgarens behov, inte verksamhetens egna. 
Det finns många sätt att dela in formella styrformer. Vi utgår från 
styrmedel som verksamheter har möjlighet att påverka, men beaktar 
även externa faktorer som verksamheterna inte kan förändra direkt, 
men som ändå påverkar hur de fungerar. Vi gör således en skillnad 
mellan de styrformer som går att förändra och de externa faktorer 
som inte går att förändra, detta belyser vi mer utförligt i kapitel 3. 

2.7 Disposition  

Huvudbetänkandet inleds med en sammanfattning. Därefter följer 
kapitel 1 där vi presenterar kommande författningsförslag. I kapi-
tel 2 beskriver vi Tillitsdelegationens uppdrag och arbetssätt, vi reso-
nerar om utgångspunkter och avgränsningar samt ger en historisk 
tillbakablick. I kapitel 3 diskuterar vi olika problem som skapar hin-
der i det goda mötet mellan medarbetare och medborgare. Därefter 
presenteras tillitsbaserad styrning och ledning och de sju vägledande 
principerna som möjliga lösningar för att avvärja de hinder som 
uppkommer med dagens styrning. Vi ger goda och lärande exempel 
som vi hämtat från Tillitsdelegationens försöksverksamheter. Denna 
diskussion håller vi i kapitel 4 och 5. I kapitel 6 diskuterar vi hur den 
statliga tillsynen av kommunsektorn kan bidra till utveckling och lär-
ande, vi belyser också den interna granskningen, kontrollen och 
revisionen som kommunsektorn själva står för. I kapitel 7 presenterar 
vi våra slutsatser, förslag och rekommendationer och i kapitel 8 ges 
konsekvensbeskrivningar av dessa. Slutligen återfinns i kapitel 9 och 
10 genomförande och ikraftträdande respektive författningskom-
mentarer gällande Tillitsdelegationens lagförslag. 
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3 Problem som hindrar 
det goda mötet 

I dag finns det en rad faktorer som hindrar att mötet mellan med-
borgaren och medarbetaren inom hälso- och sjukvård, skola och om-
sorg blir så bra som möjligt. I detta kapitel beskriver vi de problem 
Tillitsdelegationen bedömer som de mest omfattande. Vi belyser 
vilka hinder dessa problem skapar i mötet mellan medborgare och 
medarbetare. Problemen kan finnas i olika omfattning inom hälso- 
och sjukvård, skola och omsorg, och kan även variera mellan såväl 
kommuner som landsting.  

I Tillitsdelegationens inledande arbete lade vi stor vikt vid att 
diskutera den problembild som beskrivs i kommittédirektivet. 
Diskussionerna fördes både internt och med ett stort antal intres-
senter från olika organisationer inom förvaltningen. Styrningens 
starka fokus på mål- och resultatstyrning, ekonomistyrning och 
granskning och uppföljning har bidragit till detaljstyrning, doku-
mentationskrav och administrativa tidstjuvar. Det hindrar medarbe-
tare inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg att använda sin ar-
betstid till de som verksamheten är till för; elever, brukare och pati-
enter. Syftet med att inledningsvis diskutera problembilden var att 
säkerställa att Tillitsdelegationen i det fortsatta arbetet utgick från 
en verklighetsbaserad problembild som representanter från kommu-
ner, landsting, berörda myndigheter och andra aktörer kunde känna 
igen sig i. 

Tillitsdelegationen arrangerade därför under hösten 2016 två 
större konferenser för att diskutera den problembild som vi tog vår 
utgångspunkt ifrån. Vid dessa konferenser bekräftades i stora drag 
den problembild som presenteras i direktivet och som Tillitsdelega-
tionen tar sin utgångspunkt ifrån.  
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3.1 Bristande medborgarfokus  

För att medborgarens möten med hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg ska kunna bli så bra som möjligt bör det finnas ett tydligt 
fokus på medborgarens förutsättningar, kunskap och behov. Det är 
viktigt att veta vad som skapar värde och vad som skapar problem 
för den enskilda eleven, patienten eller brukaren.  

I dag brister detta fokus. Medborgarinflytande blir sällan mer än 
att enskilda individer eller en grupp av patienter, elever eller brukare 
delger eller tar emot information. Det traditionella tankesättet, där 
medarbetaren ska åtgärda patientens, elevens eller brukarens pro-
blem – och där medborgaren främst är mottagare av insatser eller 
behandling – är fortfarande djupt rotad inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg. Flera tidigare utredningar har visat att verksam-
heterna inte i tillräckligt hög utsträckning lyckas tillvarata medbor-
garnas erfarenheter och kunskaper (se exempelvis SOU 2008:18; 
SOU 2016:2; SOU 2017:35). I internationella rankingar hamnar 
Sverige ofta långt ner när det gäller delaktighet och att anpassa in-
satser för medborgarna. Även om internationella rakningar inte nöd-
vändigtvis säger allting om sakernas tillstånd i Sverige, ger de trots 
allt viktiga indikationer på att det finns problem i dessa avseenden. 

Att inte lyssna in medborgares kunskaper och erfarenheter riske-
rar att leda till att hälso- och sjukvård, skola och omsorg – verksam-
heter som i sig själva kan vara av hög kvalitet – ändå inte får de önsk-
ade effekterna, eftersom verksamheterna inte är tillräckligt anpas-
sade efter individens förutsättningar och behov.  

3.1.1 Patienterna i vården 

Ökad delaktighet bland patienter leder, allt annat lika, till en bättre 
hälso- och sjukvård (SBU 2017). Sverige hamnar ofta högt upp i in-
ternationella mätningar beträffande medicinsk kvalitet och kost-
nadseffektivitet. Men när det gäller patientinflytande, delaktighet 
och medbestämmande, hamnar Sverige i stället ofta längre ner i dessa 
mätningar (Vårdanalys 2016a). Ett exempel på en sådan mätning är 
International Health Policy Survey (framgent förkortat ”IHP-
studien”). Det är en årligt återkommande undersökning av tillstån-
det och utvecklingen i hälso- och sjukvården i elva länder. Vård-
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analys publicerar varje år den svenska delen av IHP-studien och jäm-
för Sverige med en rad andra länder. I undersökningen som publice-
rades 2016 hamnar Sverige lägre än de flesta andra länder när det 
gäller delaktighet, information och samverkan. I figur 3.1 visas resul-
tatet när det gäller att bli involverad kring sin vård eller behandling 
och Sverige hamnar näst sist i denna ranking.  

 
Källa: Vårdanalys 2016a. 

 
 
På flera områden, så som tillgänglighet, delaktighet i beslut och 
koordinering av olika vårdkontakter, har Sverige sämre resultat än 
de andra länderna (se figur 3.1). I figur 3.2 framkommer att Sverige, 
tillsammans med Norge, ligger i botten när det gäller att diskutera 
sjukdomstillstånd eller eventuella biverkningar av en behandling.  
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Källa: Vårdanalys 2016a. 

 
 
Även om resultaten i IHP-studien vid första anblick tycks entydiga, 
finns anledning att nyansera resultaten en aning. Det är generellt 
svårt att jämföra sjukvården mellan olika länder. Det är inte omöjligt 
att det finns en högre förväntan på sjukvården i Sverige, vilket delvis 
skulle kunna förklara de låga resultaten. Det skulle också kunna vara 
så att Sveriges resultat i absoluta termer är bra, men att länder som 
Tyskland och Australien ändå är bättre i detta avseende. Samtidigt 
finns det studier som enbart studerar Sverige som också kommer 
fram till att det finns klara problem i svensk hälso- och sjukvård när 
det kommer till dialog och patientinflytande (Vårdanalys 2012a).  

Enligt forskarna Elizabeth Docteur och Angela Coulter (Vård-
analys 2012b) har Sverige sedan millennieskiftet tagit flera steg för 
att utveckla och förbättra informations- och utbildningsinsatser 
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riktade till patienterna. Men trots detta finns uppenbara brister som 
kräver ytterligare åtgärder för att säkerställa att patienterna är väl-
informerade och aktivt kan delta i vården för att på bästa sätt uppnå 
goda vårdresultat. Den svenska hälso- och sjukvården brister ofta i 
att möta patienters individuella behov, värderingar och preferenser. 
Om inte patienterna görs delaktiga i den egna vården kan det leda till 
sämre vårdresultat och onödiga kostnader för hälso- och sjukvården 
och samhället i stort. Bristande samordning och samverkan mellan 
vårdgivare är en central svaghet i svensk hälso- och sjukvård. Dessa 
brister har en negativ inverkan på patientens upplevda vårdkvalitet 
och påverkar troligtvis vårdens resultat och kostnader (Vårdanalys 
2012b). 

Sammantaget finns det brister, men också klara indikationer på 
att hälso- och sjukvården redan nu har börjat ändra fokus mot ett 
mer patientinriktat arbete. Bland annat börjar allt fler landsting 
utveckla strategier och planer för att ha patienten i fokus. Detta 
arbete förefaller gå relativt långsamt framåt. Vårdanalys uppföljning 
av patientens delaktighet och möjlighet att ta del av information 
visar snarare på en försämring under senare år (Vårdanalys 2017b). 

3.1.2 Brukarna inom omsorgen 

Socialtjänsten har en omfattande verksamhet som bland annat ska 
stödja barn, familjer och vuxna i behov av stöd och hjälp från sam-
hället. Trots att socialtjänsten successivt moderniserats, finns det 
fortfarande en hel del kvar av arvet från en tidigare kultur där brukar-
medverkan inte var en prioriterad fråga (Denvall 2018).  

Tidigare studier indikerar att det finns en bristande tillit från 
medborgare, det vill säga potentiella brukare, till institutioner inom 
socialtjänsten (Catterberg & Moreno 2006). Bristande tillit skapar 
problem för verksamheterna inom socialtjänsten. Om tilliten är 
svag, är risken att människor uppfattar att institutionen inte verkar i 
deras intresse och dess legitimitet urholkas. Det sociala arbetet som 
i många avseenden handlar om att skapa och underhålla en relation 
försvåras. Relationer mellan professionella och brukare är många 
gånger präglade av misstro och misstron hanteras typiskt med 
kontroll. Enligt s.k empowerment- och brukarorienterade metoder 
finns det anledning att tro att denna svaga tillit hänger ihop med det 
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svaga brukarinflytande som historiskt sett har funnits inom området 
(Askheim & Starrin 2007). 

Brukarna inom omsorgen har historiskt sett haft ett litet infly-
tande i såväl utredningen som utförandet av omsorgen. Under en 
period har det dock funnits en ambition om att stärka brukarens in-
flytande. Ett startskott för nuvarande förändringsambition kan ut-
redningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för 
brukaren (SOU 2008:18) sägas ha varit.1 Här identifierades ett behov 
av förstärkt kunskapsutveckling inom socialtjänsten, samt att målet 
skulle vara en evidensbaserad praktik (SOU 2008:18). I en evidens-
baserad praktik spelar brukarens inflytande och erfarenheter en stor 
roll. 

Med evidensbaserad praktik menar vi en praktik som är baserad på en 
sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis 
samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. 

– SOU 2008:18, s. 10 

Enligt Socialstyrelsen handlar brukarinflytande om att i grunden för-
ändra uppfattningen om relationen mellan socialarbetaren och bru-
karen. Brukarinflytande bör vara mer än att den enskilde eller en 
grupp delger eller tar emot information. Utgångspunkten är att 
maktförhållanden mellan de som får insatserna och medarbetarna 
bör förändras i syfte att utveckla en mer ändamålsenlig praktik. Det 
traditionella tänkesättet, där socialarbetaren ska lösa individens 
situation och den enskilde är en passiv mottagare av insatser, bör er-
sättas av en modell där individen är med och utgör en aktiv del i be-
slut som rör hens livssituation. Detta gäller för såväl vuxna och äldre 
som för barn och ungdomar.  

Enligt det nya synsättet anses de erfarenheter som individen bär 
med sig vara en viktig kunskapskälla för att utveckla olika verksam-
heter och hitta insatser som är till hjälp för honom eller henne. Att 
inte ta med individens kunskap innebär att man förlorar värdefulla 
bilder av verkligheten. Detsamma gäller, åtminstone i viss utsträck-
ning, den kunskap som brukarorganisationerna förmedlar. De har 
ofta en central roll när det handlar om att samla individernas kollek-
tiva erfarenheter, och kan därmed betraktas som en betydelsefull 

                                                                                                                                                               
1 Ambitionen har funnits långt tidigare men startskottet på det nuvarande försöket att öka 
brukarens inflytande kan sägas vara SOU 2008:18. 
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kunskapskälla (Socialstyrelsen 2013). Regeringen och Socialstyrel-
sen har med andra ord identifierat behovet och har en ambition att 
åstadkomma mer brukarinflytande. Däremot har den faktiska im-
plementeringen av en evidensbaserad praktik, enligt den forskning 
som finns på området, inte fått något större genomslag. Det har helt 
enkelt funnits problem att åstadkomma denna förändring och föra 
ut information om den nya inriktningen (Denvall & Johansson 2012; 
Johansson & Fogelgren 2015).  

Så även om ambitionsnivån varit hög, är det i praktiken fort-
farande långt kvar till verkligt brukarinflytande och brukarmed-
verkan inom social omsorg (Statskontoret 2014), samtidigt är det 
viktigt att poängtera svårigheten i att mäta brukarinflytande på ett 
rättvisande sätt. 

3.1.3 Eleverna i skolan  

Inom det svenska skolsystemet ska alla barn och elever ha rätt att 
utvecklas så långt som möjligt efter sina förutsättningar. För att nå 
målen ska eleven få stöd utifrån sina behov. Men det finns flera indi-
kationer på att skolsystemet inte lyckas fullt ut när det just gäller just 
att skapa möjligheter för barn och elever att utvecklas så långt som 
möjligt utifrån sina egna förutsättningar (se exempelvis dir. 2017:88). 
Enligt Skolkommissionen (SOU 2017:35) inriktas undervisningen 
allt som oftast mot en medelnivå, vilket får som konsekvens att den 
missar de elever som behöver mer stimulans och utmaningar, sam-
tidigt som de elever som behöver extra anpassningar och stöd inte 
heller får det. 

Det är av avgörande betydelse att tidigt upptäcka elever i behov 
av extra anpassningar och särskilt stöd, och att vidta åtgärder. Detta 
görs i dag i olika utsträckning beroende på skola, stadsdel eller kom-
mun. Men intrycket är att det generellt sett inte genomförs i till-
räckligt hög utsträckning. Kvalificerade specialpedagogiska akti-
viteter och insatser för elever som riskerar att få skolsvårigheter ut-
gör en viktig del av uppdraget att skapa ett likvärdigt skolsystem. 
Det saknas uppföljning och utvärdering kring vad som fungerar väl 
för olika elever när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd 
(SOU 2017:35). En faktor som skulle kunna försvåra undervisning-
ens utformning efter elevernas förutsättningar och behov är att de 
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mest erfarna lärarna tenderar att arbeta i skolor som är relativt sett 
socioekonomiskt mer gynnade. Det kan leda till att de elever som är 
i störst behov av anpassning inte har tillgång till erfarna lärare i den 
utsträckning som kanske skulle behövas (se Skolverket 2014 och 
Holmlund 2016).  

Anpassning efter elevernas förutsättningar och behov är positivt. 
Men bilden är mer splittrad när det kommer till huruvida elevernas 
egna inflytande bör öka. Enligt Skolverket skulle ett ökat fokus på 
elevinflytande kunna vara positivt, men det är också förknippat med 
vissa risker. Elever som får inflytande kan bli mer förberedda på att 
ha det även i kommande arbets- och föreningsliv, men elevernas egna 
ansvar riskerar även att förstärka sociala klyftor (Skolverket 2018). 
Även om det kan finnas en avvägning när det gäller att involvera 
elever i högre utsträckning finns det en anledning att öka fokus på 
vad som skapar värde för eleverna i undervisningen (Skolinspek-
tionen 2014).  

Inom skolan finns det brister när det gäller att skapa en lärande-
miljö som är anpassad efter elevers olika behov och förutsättningar. 
Detta gäller de elever som är i behov av stöd och anpassning, de elever 
som med enkelhet lever upp till kunskapskraven och de högpresterande 
elever som behöver ytterligare stimulans. En särskild utredare har fått i 
uppdrag att utreda bland annat denna fråga (dir 2017:88). 

3.1.4 Omotiverade skillnader mellan medborgare 

Inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg är ambitionen att insat-
ser ska anpassas utifrån medborgarnas behov och förutsättningar, 
för att skapa en så god kvalitet som möjligt. Insatser riktade till olika 
medborgare bör således vara anpassade efter medborgarens förut-
sättningar och behov och insatserna kan därför bli olika beroende på 
vilken medborgare de är anpassade för. Samtidigt är det viktigt att 
det inte leder till omotiverade skillnader mellan medborgare inom 
hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Skillnad mellan insatser för 
olika grupper är omotiverad om den inte kan förklaras av att det 
finns skillnader i medborgarens behov eller förutsättningar, skillna-
der i medborgarens preferenser eller att skillnaden beror på evidens-
baserad kunskap (jämför Vårdanalys 2016b). I dag vet vi att det före-
kommer omotiverade skillnader inom hälso- och sjukvården, skolan 
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och omsorgen som på både kort och lång sikt riskerar att påverka 
förtroendet mellan de som levererar tjänsterna och medborgaren 
(SOU 2017:35; Vårdanalys 2016b). För att bygga tillit behöver med-
borgaren kunna känna trygghet i att den tjänst som levereras är av 
god kvalitet och anpassad utifrån dennes behov. Men samtidigt 
måste det garanteras att den inte omotiverat har påverkats av ex-
empelvis socioekonomisk bakgrund, utländsk bakgrund eller funk-
tionsnedsättning. Offentliga insatser som tenderar att omotiverat 
färgas av bakgrundsfaktorer i stället för individuella skillnader och 
individspecifika behov riskerar att missa att rätt hjälpinsats ges till 
medborgaren.  

Inom hälso- och sjukvården finns en rad omotiverade skillnader 
mellan kön, socioekonomiska grupper och mellan olika geografiska 
tillhörigheter. Risken för att dö i förtid (före 65 års ålder) är mer än 
dubbelt så hög för de som endast har grundskoleutbildning jämfört 
med de som har eftergymnasial utbildning. Dödligheten när det 
gäller behandlingsbara sjukdomar är högre för män och utlandsfödda 
(Socialstyrelsen 2011). Det finns studier som visar att kvinnor i 
mindre utsträckning än män får medicinering enligt de nationella 
riktlinjerna när det gäller exempelvis vård vid hjärt- och kärlsjuk-
dom, att kvinnor med Alzheimers sjukdom får betydligt mindre 
hemtjänst än män och att kvinnor i högre utsträckning drabbas av 
olika biverkningar av läkemedel (Wattmo m.fl. 2013). Det finns även 
studier som visar på att män får färre höftproteser vid höftfrakturer 
och sämre kvalitet vid vård av depressioner (Cochran & Rabinowitz 
2003). Till detta ska läggas att socioekonomiskt svaga grupper har 
högre dödlighet inom cancervården (Cancerfonden 2018). 

Inom skolan har det varit stort fokus på de stora resultatskillnaderna 
som finns mellan olika skolor över landet och att skillnaderna har ökat 
(Fredriksson & Vlachos 2011; SOU 2017:35). Skolkommissionens 
sammanställning visar att elevernas socioekonomiska bakgrund har fått 
allt större betydelse för studieresultaten (SOU 2017:35). Kommis-
sionen menar att den bristande likvärdigheten är ett allvarligt 
problem i den svenska skolan. Problemen består främst i bristande 
kvalitet i undervisningen i vissa skolor eller skolklasser och att 
skolan brister när det gäller att ge barn med olika förutsättningar lika 
möjligheter att nå bra resultat i skolan. Detta har blivit än svårare i 
segregerade miljöer vilket riskerar att förstärkas av att det är svårare 
att rekrytera erfarna lärare och rektorer till skolor i socioekonomiskt 
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utsatta områden (SOU 2018:17). Här ska också nämnas att det finns 
skillnader i studieresultat mellan pojkar och flickor, där flickor sedan 
länge presterat bättre än pojkar i grundskolan. Även när det gäller 
den här typen av könsskillnader beror det på vilken skola i landet det 
gäller, där högkvalitativa skolor lyckas bättre med att överbrygga 
könsskillnaderna medan lågkvalitativa skolor lyckas sämre. Det är 
framför allt i svenska som det finns stora skillnader i resultat och där 
skillnaderna ökar under skolgången till pojkars nackdel (Autor m.fl. 
2016; Sjögren 2012).  

Inom socialtjänsten vet forskningen generellt sett mindre om 
omotiverade skillnader. Överlag finns ett stort behov av forskning 
inom socialtjänsten, men även när det gäller eventuell ojämställd be-
handling. Inom missbruksvården finns dock indikationer på att den 
är mer anpassad för mäns missbruk än kvinnors (Vårdanalys 2016b). 
I en äldre rapport framkom att det fanns traditionellt könsmönster i 
social barnvård. Där beskrevs att behandling och bemötande av barn 
och unga har utformats efter manliga normer vilket riskerar att 
förbise könsspecifika behov hos både pojkar och flickor. Det kan 
bland annat gälla tidpunkten för upptäckt av barnets problematik där 
pojkars problematik ofta kan vara mer synlig och störande medan 
flickors problematik inte syns lika tydligt och riskerar därför att 
uppmärksammas försent (Socialstyrelsen 2004). En annan studie 
finner stöd för att det finns genusskillnader i socialarbetares bedöm-
ningar av vilka hjälpinsatser som förordas. Bedömningar och hjälp-
insats tenderar att färgas av både brukarens och socialarbetarens kön. 
Manliga socialarbetare med en manlig brukare tenderar att tilldela 
färre hjälpinsatser jämfört med kvinnliga socialarbetare med kvinn-
liga brukare (Fäldt & Kullberg 2012). 

3.2 Frånvaro av helhetsperspektiv 

Inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg finns det brister i 
samverkan och helhetsperspektiv. Detta påverkar mötet mellan 
medarbetare och medborgare negativt. Även om majoriteten av de 
enskilda verksamheterna inom hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg håller hög kvalitet är samarbetet mellan de för medborgaren 
relevanta verksamheterna ofta så pass undermålig att det i slutändan 
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ändå inte skapar värde för medborgaren. Dessutom blir arbets-
situationen för medarbetarna i de olika verksamheterna onödigt 
ansträngande.  

Det saknas i dag i stor utsträckning en samordning av styrningen 
och vanligen också en sammanhållen analys av de konsekvenser som 
styrningen får. Det saknas också en sammanhållen idé och strategi 
om vilka utmaningar som är viktigast för vården, skolan och om-
sorgen. Denna ordning är ineffektiv för alla medborgare, men pro-
blemen blir allra mest påtagliga för medborgare med sammansatta 
problem och som också behöver stöd från flera olika verksamheter 
samtidigt. Dagens styrning och ledning undervärderar behovet av 
långsiktighet och kontinuitet, något som är viktigt för såväl med-
borgare som medarbetare. 

3.2.1 En resa genom elevhälsan 

Frånvaron av helhetsperspektiv drabbar främst de medborgare som 
är i behov av kontinuerligt stöd från flera olika verksamheter samti-
digt. Det kan handla om eleven som behöver stöd från skolan, elev-
hälsan och sjukvården, personen med en psykisk funktionsnedsätt-
ning som behöver stöd från psykiatrin, Arbetsförmedlingen, social-
tjänsten och Försäkringskassan och för den multisjuka äldre som be-
höver stöd från såväl primärvården som omsorgen och specialist-
vården. I stället för att insatserna kring sådana medborgare är sam-
ordnade, kan ett vanligt scenario från exempelvis skolan se ut så här:  

En elev med psykiska problem träffar en skolkurator. För att 
etablera en kontakt med en psykiatriker upprättas en kontakt med 
landstinget och för att utreda hemförhållandena upprättas en kon-
takt med socialtjänsten. Eleven kallas till separata möten med de 
olika aktörerna och får upprepade gånger beskriva vilka problem hen 
har. De olika förvaltningarna upprättar separata planer för att åt-
gärda elevens problem. För att dela uppgifter mellan de olika aktö-
rerna måste föräldrarna i ett tidigt skede involveras för att skriva på 
ett samtycke. Mötena och insatserna kan bli många, men ansvaret 
för en elev med behov av stöd från socialtjänst eller landsting ligger 
någonstans mitt emellan de inblandade förvaltningarna (skola/so-
cialtjänst/landsting). Missade möten, problem med föräldrarnas 
samtycke eller andra dröjsmål riskerar att bromsa hela processen om 
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inte eleven själv driver den vidare. Även om eleven lyckas närvara på 
alla möten och lämna in korrekt ifyllda blanketter finns en risk för 
att insatserna från de olika aktörerna inte är ändamålsenliga och att 
ledtiderna blir långa.  

De enskilda insatserna från skolkuratorn, barn- och ungdoms-
psykiatrin, psykiatrikern eller familjeomsorgen kan vara av hög kva-
litet. Men, ur elevens perspektiv är risken att situationen inte för-
bättras – att det ändå inte skapas ett värde. Följden blir här en social 
omsorg som inte håller tillräckligt hög kvalitet, men som ändå kostar 
mycket pengar. För eleven innebär detta organisationsuppdelade ar-
betssätt ofta långa väntetider och otrygghet. Att navigera systemet 
är en orimlig börda att lägga på elever som behöver stöd. Dessutom 
påverkas personalens arbetsmiljö negativt. I stället för att arbeta med 
elevens rehabilitering måste medarbetarna lägga tid på att lösa 
problem med informationsutbyte och samordning. Som situationen 
ser ut i dag inom elevhälsan finns inga tydliga incitament mot ett 
ökat samarbete. I det kortsiktiga mikroperspektivet sparar samver-
kan varken pengar eller tid. Det är snarare en tidskostnad och hög 
arbetsbörda för den egna verksamheten att kontakta andra berörda 
verksamheter att samarbeta kring en medborgare. En socialsekrete-
rare som Tillitsdelegationen samtalade med uttryckte det på följande 
sätt: 

En reflektion jag gör - från jobb i socialtjänst, BUP och i elevhälsa - är 
en sägning som jag hört återkomma på alla ställen; ”ge inte dig själv mer 
arbete än du behöver”. Det är en kommentar man ofta får när man upp-
märksammar behov av samordning av insatser, men där det behövs 
mycket tid och kompetens att dra i alla trådarna (Inhämta samtycken, 
lämna information, bjuda in, lämna mer information, hålla i möten, följa 
upp, tjata och sätta press.). Med andra ord betyder sägningen; ”över-
ansträng dig inte, för du MÅSTE inte, allt annat du ska göra kommer 
att bli lidande”. Som socialsekreterare skulle man jobba ihjäl sig om man 
tog på sig den rollen i alla ärenden. Som kurator på BUP samma sak. 

– Kurator Landsting2 

Det finns organisatoriska begränsningar i form av restriktioner för 
informationshantering och annan lagstiftning som förhindrar eller 
försvårar samverkan, vilket ovanstående exempel visar. Liknande 
problematik finns inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Sam-

                                                                                                                                                               
2 e-post kontakt med kurator i ett landsting. 
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tidigt finns det också en kultur som inte lägger tonvikten på samar-
bete och långsiktigt förbättringsarbete över disciplingränser. Tvärt-
om tyder mycket på att det i stället finns ett långtgående ”stuprörs-
tänk” inom många verksamheter inom hälso- och sjukvård, skola 
och omsorg (Statskontoret 2006; Stigendal & Liedholm 2017). 

3.2.2 Dagens mål– och resultatstyrning försvårar 
ett helhetsperspektiv  

Prestationsstyrning är en form av styrning där verksamheter utvär-
deras utefter hur väl de lyckas med en på förhand uppsatt prestation. 
En sådan prestation kan till exempel vara att kommunen ska till-
handahålla förskoleplats inom x antal månader eller att väntetiden på 
akuten ska vara under x antal timmar. Ekonomisk styrning handlar 
om att fördela och styra ekonomiska resurser som verksamheterna 
har till förfogande. Mål- och resultatstyrning är en sammankoppling 
av ekonomisk styrning och prestationsstyrning. Det innebär att en 
verksamhet styrs utifrån mål som sätts för verksamheten och huru-
vida dessa uppnås ligger till grund för framtida beslut om åtgärder. 
Målen avser i regel prestationer som i sin tur är medel för att uppnå 
mer övergripande syften i samhället (se t.ex. Statskontoret 2006; 
Ekonomistyrningsverket 2007).  

Skillnad mellan teori och praktik  

Logiken bakom mål- och resultatstyrning är ganska rättfram. 
I stället för att verksamheter har ett övergripande uppdrag som de 
förväntas genomföra, utvärderas verksamheterna utefter huruvida de 
lyckas uppnå vissa uppsatta mål (SOU 2007:75; Sundström 2003). 
I stället för att exempelvis en skola får en budget och ett uppdrag att 
utbilda elever, och förväntas genomföra detta, följs skolan upp 
genom att mäta huruvida skolan uppnår målet kring andel elever som 
får godkända betyg. En idealtypisk mål- och resultatstyrning innebär 
att uppdragsgivaren, exempelvis en kommunal nämnd, styr förvalt-
ningen genom att ange vissa mål och resultat som ska uppnås. För-
valtningen får sedan bestämma vilka medel som används för att nå 
målet. Efter att ha varit den dominerande styrformen av offentlig 
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sektor under ett par decennier (se mer kring den historiska utveck-
lingen i avsnitt 2.3) har det blivit uppenbart att mål- och resultat-
styrningen i praktiken inte fungerar på detta vis. Dagens mål- och 
resultatstyrning har skapat positiva saker som ökat fokus på utvär-
dering och uppföljning. Men styrningsformen har också bidragit till 
negativa bieffekter som påverkar mötet mellan medarbetare och 
medborgare inom välfärdssektorn negativt. Samverkan, långsiktig-
het, kontinuitet och professionalitet är värden som alla tycks komma 
till skada av hur dagens styrning kommit att bli. Sammantaget för-
svårar det möjligheten för välfärdssektorn att ha ett helhetsperspek-
tiv på hur verksamheter fungerar och hur de påverkar medborgare.  

En obalanserad mål- och resultatstyrning  

Varför har dessa problem uppstått inom den svenska välfärdssek-
torn? Det finns två grundläggande begränsningar i mål- och resul-
tatstyrningen som måste beaktas för att den inte ska få negativa bi-
effekter. För det första måste den ekonomiska styrningen balanseras 
med andra styrmedel. Inom välfärdssektorn handlar det oftast om 
professionella värderingar och etiska avvägningar som verksamheter 
måste förhålla sig till. Verksamheter som styrs med mål- och resul-
tatstyrning kommer, förr eller senare, att anpassa sig till att försöka 
nå just de mål som verksamheten följs upp och utvärderas utifrån (se 
exempelvis Power 1997; Försäkringskassan 2008; Holgersson 2014). 
Det behöver inte vara ett problem utan indikerar att resultatstyrning 
fungerar. Men om målen inte omfattar relevanta professionella värde-
ringar (om exempelvis kvalitet) eller etiska överväganden riskerar 
verksamhetens mål glida ifrån verksamhetens uppdrag. Målen, som 
tidigare varit medel för att nå ett övergripande syfte, blir i stället 
själva uppdraget för verksamheten. 

Den andra begränsningen är att det inte går att mäta allting som 
skapar värde i en verksamhet. Andra saker än det som går att mäta 
måste därför vägas in när en verksamhet utvärderas. Teoretiskt är det 
möjligt att hitta perfekta mål men i praktiken är det omöjligt att 
kunna inkorporera alla relevanta avvägningar och värden i specifika 
mål för verksamheter inom välfärdssektorn. De mål som skapas ten-
derar i stället att mäta det som går att mäta snarare än det som tydligt 
skapar värde för medborgarna (Lindvert 2006). Sådana mål riskerar 
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att missa värden som är svåra att mäta. Det kan handla om samhälls-
ekonomiska, juridiska eller etiska mål som är svåra att formulera i 
termer av tydliga numeriska mål. De lämnas därför ofta utanför mål-
formuleringar (åtminstone den typ av mål som verksamheten följs 
upp och utvärderas utifrån) och riskerar därför bli sådant som 
nedprioriteras i det dagliga arbetet i verksamheten. Detta drabbar 
bland annat samverkan och helhetsperspektiv då dessa saker kan vara 
svåra att ändamålsenligt mäta och utvärdera. 

Om mål- och resultatstyrningen inte beaktar dessa två begräns-
ningar riskerar den att skapa negativa bieffekter för verksamheterna 
och den samhällsfunktion de ska fylla (Muller 2018). I stora delar 
verkar det vara just detta som skett i styrningen av välfärdssektorn. 
Dagens mål- och resultatstyrning är på detta vis inte balanserad 
mellan de olika mål som behöver uppnås.  

Dagens obalanserade mål- och resultatstyrning, kombinerat med 
den uppdelade förvaltningsstruktur som finns i Sverige (se av-
snitt 3.2.3), ger på så vis upphov till betydande suboptimering där 
koncentration på ett resultat inom en viss nämnd, verksamhet eller 
myndighet kan försvåra goda resultat för andra verksamheter. Re-
sultaten i de suboptimerade delarna främjas också på bekostnad av 
helheten för medborgaren och samhället. Det ökar risken för att 
resultatmått som mäter kortsiktiga mål ges större betydelse än så-
dana som mäter mer långsiktiga mål. För enskilda verksamheter kan 
det vara logiskt att främja insatser som snabbt ger genomslag i resul-
tatuppföljningen på bekostnad av mer långsiktigt hållbara insatser. 
Risken för dessa oönskade effekter är högst inom områden där det 
är svårt att hitta resultatmått med hög validitet och ändamålsenlig 
relevans för verksamheten.  

Styrning som försvårar samverkan  

Denna frånvaro av helhetsperspektiv (systemperspektiv) gör att vi 
i dag befinner oss i en paradoxal situation där vi gärna vill att orga-
nisationer inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg ska samar-
beta, men där vi har konstruerat ett system som kraftigt missgynnar 
samarbete. Organisationer inom hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg är i sig inte motståndare till samarbete men då de agerar 
rationellt i linje med hur de följs upp och hur deras resurser tilldelas, 
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saknas ofta omedelbara incitament för att samarbeta (jämför Stats-
kontoret 2006; 2015c). I dag styrs och utvärderas organisationer 
inom välfärdssektorn alltför ofta utifrån ett antagande om att de är 
ensamma aktörer i en verklighet som inte påverkar eller påverkas av 
andra aktörers agerande. En sådan styrning försvårar samverkan, 
trots att behovet av samverkan är allt större för att kunna möta 
medborgarens förväntningar och behov.  

3.2.3 Uppdelning försvårar ett helhetsperspektiv 

Inom välfärdssektorn är styrningen och ansvaret är uppdelat på flera 
olika aktörer. Idén om en uppdelad styrning ligger nära två av de ur-
sprungliga sju doktriner som återfinns inom NPM. Det handlar om 
att delegera resultatansvar till lokala enheter och att uppdrag ska för-
delas på en mängd mer eller mindre självständiga organisationer 
(Hood 1991; Bringselius 2014).  

Dessa styridéer passar väl in på Sveriges förvaltningsmodell med 
självständiga myndigheter och kommuner och landsting med långt-
gående självstyre. I teorin kan detta skapa en tydlig ansvarsfördel-
ning och en hög grad av specialisering som gynnar medborgaren. Det 
finns också exempel där detta fungerar väl i Sverige, den högspecia-
liserade hälso- och sjukvården är ett sådant (Vårdanalys 2016a; BCG 
2018). Men det finns även en rad områden där den uppdelade styr-
ningen lett till problem inom välfärdssektorn. Först och främst är 
det svårt att skapa ett helhetsperspektiv i ett system med betydande 
uppdelning (Statskontoret 2006). Inom såväl hälso- och sjukvården, 
skolan och omsorgen saknas väsentligen samordning av styrningen 
och vanligen också en sammanhållen analys av vilka konsekvenser 
styrningen får. Det saknas också en sammanhållen strategi kring 
vilka utmaningar som är viktigast hur de gemensamt ska lösas. 

Dagens uppdelade styrning i kombination med en mål- och 
resultatstyrning som beskrivits ovan förhindrar att verksamheter tar 
hänsyn till och hanterar variation i människors behov och 
förutsättningar. Det skapar revirtänkande, bristande samarbete och 
svagt fokus på medborgaren (Stigendal & Liedholm 2017).  

Problemenen blir allra tydligast för medborgare med samman-
satta problem och som behöver stöd från flera olika verksamheter. 
Det kan handla om eleven som behöver stöd från skolan, elevhälsan 
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och sjukvården, personen med en psykisk funktionsnedsättning som 
behöver stöd från psykiatrin, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten 
och Försäkringskassan och för den multisjuka äldre som behöver 
stöd från såväl primärvården som omsorgen och specialistvården. 
Bristande samverkan mellan olika verksamheter innebär för dessa in-
divider att samhällets samlade resurser och möjligheter att ge stöd 
och insatser inte används fullt ut. Medarbetarna i de olika verksam-
heterna drabbas också av denna uppdelning. De måste bland annat 
lägga tid och energi på att administrera överföringar mellan verksam-
heter, försöka kartlägga historiken för medborgaren samt hitta sam-
verkansmöjligheter i ett system som inte är designat för samverkan 
– allt detta kan för medarbetaren bidra till en begränsad möjlighet att 
arbeta utifrån kunskap, kompetens och engagemang. 

Uppdelad styrning inom hälso- och sjukvård och omsorg  

Den svenska hälso- och sjukvården och omsorgen präglas av en de-
centraliserad struktur där 21 landsting och 290 kommuner har operativt 
ansvar. Därutöver har staten ett övergripande systemansvar, och 
ansvarar bland annat för normering och styrning genom till exempel 
tillsyn, kunskapsstöd och ekonomiska bidrag. Ur både styrnings- och 
ansvarsperspektiv skapar denna massa av aktörer en komplex situation, 
särskilt eftersom aktörernas roller och gränsdragningen mellan dessa 
många gånger är oklara (SOU 2016:2). Fragmenteringen beror dock 
inte enbart på antalet olika huvudmän utan också på hur deras uppdrag 
är formulerade. I dag är uppdragen huvudsakligen formulerade utifrån 
ett stuprörstänk som inte gynnar ett helhetsperspektiv. 

Nuvarande organisering av vården och omsorgen leder till brister 
inom koordinering, samverkan och långsiktighet. Ur patientens per-
spektiv leder dessa brister till en låg grad av delaktighet, samordning 
och kontinuitet. Just på dessa områden sticker Sverige ut på ett ne-
gativt i internationella mätningar. I IHP-studien från 2017 hamnar 
Sverige långt ner när det gäller samtliga frågor som gäller samverkan 
kring patienternas vård. När det gäller samverkan mellan olika vård-
givare hamnar Sverige allra sist i jämförelserna (se figur 3.3). 
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Källa: Vårdanalys 2016a. 

 
 
Svagheterna i det svenska systemet finns dels i informationsöverfö-
ringen från vårdgivare till patient, dels – och kanske framför allt – i 
informationsöverföringen mellan de olika vårdgivarna. De svenska 
patienterna upplever i högre utsträckning än patienter i andra länder 
att informationsöverföringen inte fungerar och att den vårdpersonal 
patienten träffar inte känner till den medicinska historiken. Detta 
behöver inte nödvändigtvis leda till sämre vård men det ökar risken 
för komplikationer, missförstånd och felaktigheter. Samtidigt minskar 
patientvärdet, då patienter och brukare ofta får berätta samma sak 
flera gånger, och alltid vara på sin vakt och själva bära på ansvaret för 
att vårdgivaren ska vara medveten om ens medicinska förutsätt-
ningar. Detta indikerar att det finns en bristande samverkan som kan 
skapa såväl frustration som missnöje hos behandlade patienter. Det 
är samtidigt en stor arbetsbörda för vårdens medarbetare att försöka 
samordna patienternas information mellan de olika system och 
vårdgivare som finns.  

Det finns mycket som tyder på att dessa problem främst beror på 
styrning och ledning och inte på faktorer som personal- eller resurs-
brist. Därmed inte sagt att resurser och personal är oviktigt, det är 
helt grundläggande faktorer för en fungerande vård och omsorg. Det 
finns en brist på utbildad personal inom många yrken inom vården 
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och omsorgen (mer om detta i avsnitt 3.5) men det kan inte helt och 
hållet förklara de problem som finns med samarbete, kontinuitet och 
kommunikation.  

Om vi exempelvis jämför länderna från IHP-studien i termer av 
antal läkare per capita, hamnar Sverige relativt högt. Sverige har 
sålunda förhållandevis många läkare och sjuksköterskor vid en jäm-
förelse med övriga länder i mätningen (se figur 3.4). Alltså tycks det 
inte främst vara personalbrist som skapar problemen, utan bristerna 
tycks återfinnas i organisering och styrning. Sverige är ett av de 
länder inom OECD som har flest läkare per tusen invånare. Samti-
digt är antalet läkarbesök per invånare och år mycket lägre än ge-
nomsnittet inom OECD (Vårdanalys 2013). 
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Hälso- och sjukvården och omsorgen har ungefär samma proble-
matik och många av medborgarna som återfinns inom vården åter-
finns på ett eller annat sätt inom omsorgen. Ofta är det samverkan 
mellan just vården och omsorgen som skapar problem för med-
borgaren. För en medborgare som är i behov av både vård och om-
sorg, vilket exempelvis många multisjuka äldre är, har dessa områden 
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en väldigt tydlig koppling men för verksamheterna är det inte alltid 
så. Kommunen sköter omsorgen och landstinget sköter vården och 
det är en uppdelning som kan skapa problem för såväl medarbetare 
som medborgare.  

Detta blir extra tydligt när man fokuserar på de multisjuka äldre 
som är i behov av såväl vård som omsorg. I stället för att insatserna 
kring dessa personer samordnas ser ett vanligt scenario från ex-
empelvis vården ut såhär: En äldre patient får gång på gång träffa nya 
läkare på vårdcentralen. Besöken på akuten är många, liksom inlägg-
ningarna på sjukhus. Vid utskrivning beslutar biståndshandläggare 
om utökad hemtjänst eller korttidsboende, men tillbaka i hemmet 
uppstår nya problem som åter kräver sjukhusvård. Insatserna är 
många, men helhetssynen saknas. Resultatet blir en vård som inte 
håller tillräckligt hög kvalitet, men som ändå kostar stora pengar. 
För medborgaren innebär detta organisationsuppdelade arbetssätt 
onödigt lidande, med långa väntetider och stor otrygghet. Ofta 
måste närstående rycka in för att samordna insatserna, kontrollera 
läkemedelsförskrivning och se till att den komplexa vårdapparaten 
verkligen fungerar som den ska. Det är en orimlig börda att lägga på 
patienter och anhöriga. Dessutom påverkas personalens arbetsmiljö 
negativt, när mycket tid måste läggas på att lösa problem som inte 
hade behövt uppstå med en bättre samordning (se t.ex. ”Äldre skickas 
runt i vården när helhetssyn saknas” på SvD Debatt 2016-10-08).  

Uppdelad styrning inom skolan  

Den svenska skolan har också en uppdelad styrning där olika huvud-
män enligt skollagen ansvarar för utbildningen medan staten sätter 
ramar och styr via exempelvis förordningar, tillsyn och riktade 
bidrag. Enligt 2017 års skolkommission kännetecknas skolan av 
systemsvagheter vilket har lett till försämrade förutsättningar för en 
hög kvalitet i undervisningen. Systemsvagheterna består enligt kom-
missionen bland annat av:    
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1. Sviktande kapacitet och ansvarstagande hos många skolhuvud-
män.  

2. För svag kompensatorisk resursfördelning.  

3. Otillräcklig kompetensförsörjning till lärar- och skolledaryrkena 
och bristande förutsättningar för professionsutveckling.  

4. Brister i resultatinformation som försvårar kvalitetsarbetet.  

5. Splittrad och över tid oenig nationell styrning av skolan 
(SOU 2017:35).  

De brister som kommissionen identifierat har resulterat i ett för-
svagat och delvis fragmentiserat skolväsende med en låg grad av sam-
verkan, samarbete och gemensamt förbättringsarbete mellan skolor 
och skolhuvudmän. Flertalet av skolans problem kan härledas till en 
uppdelad och otydlig ledning och styrning. En OECD-rapport om 
den svenska skolan kommer till ungefär samma slutsatser: 

The described structural conditions and the, in many cases, limited col-
laboration among Swedish schools and municipalities have resulted in a 
fragmented school system that does not provide optimal conditions for 
professional development of teachers and school leaders.  

– OECD 2015 s. 119 

Skolan styrs från många olika håll. Kommunerna och de privata/idé-
burna aktörerna styr skolan i egenskap av huvudmän. Staten styr 
skolan via lagar och förordningar samt via en rad myndigheter, 
främst Skolverket och Skolinspektionen. Dessutom finns en lång rad 
av riktade statsbidrag till skolan. Det saknas en systemanalys kring 
effekternas av den sammantagna styrningen av skolan. Ett exempel 
på detta är det stora antalet specialdestinerade statsbidrag som kan 
ha bidragit till att splittra upp den kraft och engagemang för skol-
utveckling, som borde koncentreras på färre och mer långsiktiga 
målsättningar (Riksrevisionen 2017). Skolkommissionen ser som en 
av sina viktigaste uppgifter att skapa en grund för en långsiktig natio-
nell skolpolitik (SOU 2017:35). Precis som med hälso- och sjuk-
vården och omsorgen påverkar denna fragmentering främst de med-
borgare som behöver extra stöd från välfärdssektorn.    
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Uppdelad styrning förstärks av dagens sekretessregler  

Som vi tidigare har uppmärksammat underminerar dagens mål- och 
resultatstyrning, liksom uppdelade styrning förutsättningar för att 
skapa ett gott möte mellan medarbetaren och medborgaren. Något som 
framkommit i Tillitsdelegationens olika samtal med chefer och med-
arbetare inom kommuner och landsting, samt i tidigare utredningar (se 
exempelvis Digitaliseringsrättsutredningen (SOU 2018:25), är att nuva-
rande lagstiftning i hög grad försvårar eller förhindrar ett helhets-
perspektiv. 

Sekretessen mellan och inom kommuner, landsting och staten ut-
gör här ett stort hinder för att kunna skapa ett helhetsperspektiv 
med medborgaren i fokus. Enligt nuvarande tolkning av Offentlig-
hets- och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess mellan myndigheter 
om inte annat anges i lag. Sekretessgränser uppstår därför som en 
följd av den fragmentering vi belyser ovan. Men sekretessgränser kan 
dessutom finnas inom en och samma myndighet. Inom kommuner 
och landsting bedöms varje enskild nämnd utgöra en egen myndig-
het med egna sekretessgränser vilket innebär att sekretessgränser 
uppstår som en konsekvens av hur kommuner och landsting väljer 
att organisera sig. 

3.3 Detaljstyrning och administrativa tidstjuvar 

Administrativa tidstjuvar och alltför detaljerad styrning minskar 
handlingsutrymmet och krymper tiden för mötet mellan medborga-
ren och medarbetaren inom välfärdssektorn. Det innebär en risk för 
att medarbetarnas kompetens och engagemang inte tillvaratas på 
bästa sätt. Det innebär också att möjligheterna att utveckla välfärds-
sektorn begränsas.  

3.3.1 Administrativa tidstjuvar inom hälso- och sjukvården, 
skolan och omsorgen  

Administration är till stor del en nödvändig och naturlig del av 
offentliga verksamheter. Det krävs administration för att samordna 
den komplexa verksamhet som många offentliga uppdrag innebär. 
Administration är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter som har 
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olika syften. Det kan innebära vitt skilda saker som till exempel att 
rapportera in data till Socialstyrelsen, ringa in vikarier, tidsredovisa, 
laga teknisk utrustning, genomföra budgetredovisning eller doku-
mentera händelser i ett individärende.  

Administration är inte per definition av ondo. Den bidrar till att 
upprätthålla rättssäkerhet, skapa lärande och följa upp resultatut-
veckling. Men, administration kan också uppta oskäligt mycket tid 
från offentliga verksamheters kärnuppdrag, vilket skapar så kallade 
”tidstjuvar”. Statskontoret – som fick i uppdrag av regeringen att 
analysera administrationen inom de statliga myndigheterna – defini-
erar ”tidstjuv” som något som uppstår när kostnaden i form av ar-
betstid överstiger nyttan av administrationen (Statskontoret 2016a). 
Nyttan av administrationen behöver inte nödvändigtvis skapas i den 
verksamhet som utför administrationen. Den som nytta administra-
tionen skapar kan exempelvis tillfalla medborgaren i form av ökad 
rättssäkerhet eller en annan myndighet som får tillgång till viktig in-
formation.  

Till skillnad från ”administration” är en ”tidstjuv” någonting ute-
slutande negativt som bör minimeras. Tidstjuvarna stjäl tid från 
verksamheternas uppdrag, inte minst från mötet mellan medarbeta-
ren och medborgaren. Det försvårar möjligheten att tillvarata med-
arbetarnas kunskaper och engagemang samt komplicerar chefernas 
möjlighet att bedriva ett gott ledarskap. Så, nyckelfrågan är: Varför 
uppstår dessa tidstjuvar? 

En tidstjuv kan uppstå till exempel för att nyttan av ett admini-
strativt krav är låg samtidigt som kostnaden är hög. De uppgifter 
som regeringen, kommunstyrelsen eller SKL begär in från med-
arbetare och chefer i kommuner och landsting kanske inte alltid står 
i proportion till den tid det tar att samla in denna. Men en tidstjuv 
kan också uppstå när kostnaden blir för hög eftersom verksamheten 
inte hanterar det administrativa kravet tillräckligt effektivt. Det kan 
handla om att verksamheter har en ineffektiv fördelning av arbets-
uppgifter, exempelvis att högutbildad vårdpersonal genomför städ-
ning. Själva arbetsuppgiften i sig är relevant för verksamhetens upp-
drag, men hanteringen av denna arbetsuppgift är ineffektiv och 
skapar tidstjuvar. En annan typ av tidstjuv är när den verksamhet 
som mottar informationen som samlats in inte får ut det inneboende 
värdet av informationen. I dessa fall kan den administrativa kostna-
den i själva verket vara låg, men där värdet är obefintligt eftersom 
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den mottagande myndigheten inte kan förädla, eller ens använder, 
informationen. Här kan det till exempel handla om variabler som 
samlas in av någon verksamhet, men där insamlad data inte alls ana-
lyseras. Det är i praktiken en svår process att upptäcka när en tidstjuv 
uppstår och hur stor den är. Som teoretiskt begrepp är det emellertid 
användbart för att beskriva och förstå en bestämd problematik inom 
offentliga verksamheter.  

Tidstjuvarna finns i såväl hälso- och sjukvård, skola som omsorg – 
om än i olika skepnader och omfattning. Det finns ingen konsensus 
kring de bakomliggande orsakerna till varför dessa tidstjuvar har 
uppstått. En del hävdar att marknadiseringen av välfärdssektorn bär 
huvudskulden (exempelvis Hall 2012) medan andra hävdar att det 
finns byråkratiska drivkrafter inom verksamheterna (exempelvis 
Osborne & Gaebler 1992). Det finns även en diskussion kring hur 
mycket de administrativa tidstjuvarna har ökat och om utvecklingen är 
unik för offentlig verksamhet; det finns indikationer på att även det 
privata näringslivet tyngs av administrativa tidstjuvar. Hur det än är 
med den saken, är forskningen som berör administrativa tidstjuvar 
relativt enig om att fenomenet verkar ha ökat, men samtidigt är de 
flesta också överens om att begreppet är svårt att definiera och mäta 
(Power 1997; Vårdanalys 2013). 

Det finns forskning som indikerar att det administrativa arbetet i 
hög grad har ”tryckts” utåt och nedåt i organisationerna, och på så 
vis flyttat över från traditionell administrativ personal (exempelvis 
kanslister och sekreterare) till yrkesgrupper ute i kärnverksam-
heterna som lärare, läkare, sjuksköterskor, poliser etc. (Forsell & 
Ivarsson Westerberg 2014). 

Samtidigt som administrationen har tryckts utåt och nedåt i or-
ganisationerna har ökningen av antalet årsarbetare i kommuner, 
landsting och kommunalförbund – paradoxalt nog – till stor del 
skett i de personalkategorier som arbetar med administrativa upp-
gifter (skr. 2014/15:102). Offentliga verksamheter har generellt sett 
utökat antalet medarbetare som arbetar med administration på 
central nivå i verksamheten, yrkesgrupper av typen controllers, stra-
teger, koordinatorer och kommunikatörer. Det är inte ovanligt att 
dessa centrala administratörer i sin tur skapar en ökad administrativ 
börda hos andra delar av verksamheten via uppföljning, enkäter etc. 
Kommuner och landsting verkar med andra ord befinna sig i en pa-
radoxal situation. De yrkesprofessionella spenderar allt mer tid på 
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administration och mindre tid på kärnuppgifter, samtidigt som den 
administrativa personalen har ökat i antal. 

Tidstjuvar inom omsorgen 

Det finns ett antal rapporter som indikerar att administrativa tids-
tjuvar ökar både när det gäller yrkesgrupper som utför det praktiska 
arbetet inom social omsorg och för de som utreder och bedömer 
rätten till insatser inom den sociala omsorgen (Forsell & Ivarsson 
Westerberg, 2014). Den nationella samordnaren för den sociala 
barn- och ungdomsvården genomförde under 2017 en rad undersök-
ningar av utredande socialsekreterarnas arbetssituation. I slutrap-
porten beskrivs hur administrationen alltmer ”äter upp” tiden som 
är till för de människor verksamheten är ämnad för (Socialdeparte-
mentet, 2017a). En av mätningarna visade att utredande socialsekre-
terare i genomsnitt använder en dryg timme per dag för direkt tid 
med barn, unga och vårdnadshavare (12 procent utgör en timme om 
dagen vid åtta timmars arbetsdag). Endast två procent av dagen an-
vändes i snitt till enskilda samtal med berörda barn eller ungdomar. 
Resten gick till övrigt arbete där administration är en del. Det inne-
bär inte att socialsekreterare spenderar 85 procent av sin tid på så-
dant som inte skapar värde, men det ger ändå en indikation om att 
det är mycket annat som tar tid från mötet med medarbetare och 
medborgare. 
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Källa: Socialdepartementet (2017a). 

 
 
I en undersökning från Akademikerförbundet SSR (2016) svarade 
mer än hälften att de upplevde att de administrativa arbetsupp-
gifterna hade ökat. De administrativa arbetsuppgifterna tenderar att 
lägga sig ovanpå de ordinarie uppgifterna vilket leder till en totalt 
sett ökad arbetsbelastning (Akademikerförbundet SSR 2016). Det är 
svårt att göra precisa beräkningar av vad dessa administrativa tidstju-
var kostar för verksamheterna inom social omsorg, men de bedöms 
vara betydande av de som försökt (Vision 2015; Arbetsmiljöverket 
2014). Det finns även forskning som visar att nya standardiserade 
processer för dokumentation, uppföljning och kontroll ökar den ad-
ministrativa bördan för medarbetare och första linjens chefer, men 
också att dessa minskar deras involvering och inflytande över verk-
samhetens riktning (Björk & Härenstam 2016; Corin & Björk 
2017). I en rapport från Arbetsmiljöverket framgår att det finns en 
rad tidstjuvar för personalen inom hemtjänsten. Enligt medarbetarna 
inom hemtjänstens var exempelvis praktisk och administrativ hante-
ring av tjänstebilar tidskrävande och orsakade stress. Det handlade 
till exempel om att skriva skaderapporter, ta hand om p-böter, boka 
verkstadstider och att byta däck (Arbetsmiljöverket 2014). Här 
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handlar det om arbetsuppgifter som i sig är långt ifrån onödiga, men 
som alldeles uppenbart utförs av fel personalkategori. 

Det är delvis olika typer av administrativa tidstjuvar som finns 
inom den utredande delen av social omsorg och det praktiska 
genomförandet av omsorgen. För den utredande delen handlar det 
främst om dokumentation och utredning inom system som exem-
pelvis BBIC/ÄBIC men också hantering av fakturor, mejl och 
möten. För den utförande delen, exempelvis inom äldreomsorgen, 
handlar det främst om arbetsuppgifter som att ordna bemanning, 
hantera beställningar och diverse teknisk service. 

Tidstjuvar inom skolan 

De mätningar som genomförts i skolan är relativt samstämmiga om 
att det administrativa arbetet har ökat över tid. Såväl rektorer som 
lärare lägger allt mer tid på administration och även om det finns 
gradskillnader mellan skolor verkar ökningen ske på bred front 
(Forsell & Ivarsson Westerberg 2014). Det är svårare att bedöma 
huruvida de administrativa tidstjuvarna har ökat över tid.  

I en rapport från Skolverket (2013a) konstaterade myndigheten 
att lärarna förväntas utföra allt fler uppgifter utöver de traditionella 
undervisningsuppgifterna. Lärarna förväntas lägga mer arbetstid på 
administration och dokumentation, elevers hälsa och psykosociala 
situation samt föräldrakontakter. Det kan också handla om att fylla 
i ansökningar och administrera stödfunktioner till barn i behov av 
särskilt stöd (Skolverket 2013). I en rapport från Lärarförbundet 
beskrivs att lärare ägnar mycket tid på dokumentation, men också 
att systemen för dokumentation, betygsrapportering och frånvaro är 
krångliga och att skolorna därför generellt lägger mer tid än vad som 
behövs på administrativt arbete (Lärarförbundet 2016). Under de 
samtal och studiebesök som Tillitsdelegationen genomfört bekräftas 
i hög grad denna bild av lärare och rektorer. Många beskriver en 
situation där de administrativa tidstjuvarna tar både tid och engage-
mang från verksamheten och för rektorerna minskar de möjligheten 
att bedriva ett tillgängligt ledarskap.    
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Jag trodde att läraryrket gick ut på att undervisa om Axel von Fersen. 
Men nu har jag följt med elever till BUP i två omgångar.  

Samhällslärare3 

Sammantaget innebär de administrativa tidstjuvarna att lärarna i 
lägre utsträckning än vad de önskar arbetar med att undervisa elever 
och förbereda lektioner, vilket är vad de är utbildade till och får sägas 
vara deras kärnuppgift. 

Tidstjuvar inom hälso- och sjukvården  

Också inom hälso- och sjukvården finns flera indikationer på att det 
finns administrativa tidstjuvar. Detta drabbar framför allt mötet med 
patienterna då tiden som kan läggas på mötet med patienter helt en-
kelt blir mindre. Även inom hälso- och sjukvården är det svårt att få 
en samlad bild av hur omfattande och ändamålsenlig administra-
tionen är och hur den har utvecklats över tid, men det finns en rad 
studier där vårdpersonalens arbetstid har kartlagts.  

Vårdanalys har gjort en genomgång av tillgänglig forskning och 
identifierat två huvudsakliga kategorier av administrativt arbete som 
vårdens medarbetare lägger tid på. Det första handlar om olika 
former av datainsamling som ska användas för mätning och uppfölj-
ning av verksamheten. Denna data är tänkt att användas för att 
granska och utveckla hälso- och sjukvården i ett större perspektiv. 
Vårdanalys konstaterar att kraven på mätning, redovisning och upp-
följning från både nationell och regional nivå har ökat. Samtidigt 
finns det en kritik från medarbetarna inom vården kring vad dessa 
ökade krav leder till. De ifrågasätter om den uppföljning och utvär-
dering som genomförs motsvarar den administrativa kostnad den 
skapar (Vårdanalys 2013). I medarbetarnas ögon finns det således 
administrativa tidstjuvar när det gäller uppföljning och utvärdering. 
I teoretisk mening borde detta kunna lösas antingen genom att 
minska kostnaden för att samla in uppgifter (exempelvis automati-
sera sådan insamling), alternativt att öka nyttan med de analyser som 
genomförs.  

Den andra huvudsakliga formen av administrativt arbete är pati-
entrelaterad administration och är direkt kopplad till vården och be-
handlingen av en enskild patient. Det handlar om exempelvis 

                                                                                                                                                               
3 Samtal på skola under Besök Tillit.  
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journalföring, hantering av recept, remisser och intyg. Denna typ av 
administration är viktig för att värna patientsäkerhet och är en för-
utsättning för samverkan mellan olika vårdgivare. Men, av medarbe-
tarna i vården upplevs den ta för mycket tid i anspråk. För denna typ 
av administration har det funnits förhoppningar på att IT-lösningar 
skulle kunna minska den administrativa bördan och spara tid, men 
detta har generellt sett inte infriats (Vårdanalys 2013). Till detta ska 
läggas att svenska läkare lägger mer tid på administration och indi-
rekta patientkontakter än deras kollegor i andra länder (Vårdanalys 
2015). Förekomsten av dessa administrativa tidstjuvar skulle kunna 
bidra till att förklara en gåta som presenterades tidigare, nämligen 
varför Sverige har väldigt få läkarbesök per person trots att Sverige 
har bland de högsta antalet läkare per capita (OECD 2017).  

Skillnaden mellan administration och administrativa tidstjuvar 
blir här viktig, då ökad administration i form av exempelvis datain-
samling eller patientsäkerhetsarbete inte nödvändigtvis innebär en 
tidstjuv. När det gäller hälso- och sjukvården finns i dag högt ställda 
krav på dokumentation och utvärdering. Detta kan naturligtvis 
skapa ökad administration, men det kan också skapa förutsättningar 
för forskning, verksamhetsutveckling och ökad patientsäkerhet. 
Oavsett detta finns fortfarande en lång rad administrativa tidstjuvar 
inom vården som bör försvinna – det handlar exempelvis om att 
städning genomförs av högutbildade sjuksköterskor och att frågor 
kring bemanning och schemaläggning tar tid från kontakten med pa-
tienter. Samtidigt blir det viktigt att säkerställa att de administrativa 
processer som är ändamålsenliga värnas. 

Ineffektiv datainsamling  

Datainsamling kan ibland utgöra administrativa tidstjuvar som stjäl 
resurser från hälso- och sjukvården, skolan och omsorgens uppdrag 
(Forsell & Ivarsson Westerberg 2014). För lärarna i skolan kan det 
handla om rapportering av närvaro, betyg och skriftliga omdömen. 
Inom omsorgen upplevs rapporteringen till Socialstyrelsen som ett 
stort administrativt åtagande, exempelvis när det gäller uppföljning 
av LSS. Inom hälso- och sjukvården går resurser till datainsamling 
inom exempelvis kvalitetsregister.  
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Samtidigt är datainsamling en grundläggande förutsättning för 
utvärdering och forskning, därmed också för kunskapsutveckling 
inom verksamheten. Det är med hjälp av data från verksamheterna 
som välfärdssektorn kan utvecklas och förbättras, något som ligger 
i såväl medarbetare, medborgarens och samhällets intresse. En in-
effektiv datainsamling kan bero på fler orsaker. Det kan exempelvis 
handla om föråldrade eller inkompatibla IT-system, bristande kompa-
tibilitet mellan olika system eller sekretessbegränsningar. En ineffektiv 
datainsamling kännetecknas av många manuella moment, i en fragmen-
tiserad struktur där informationsöverföring mellan system inte funge-
rar (SOU 2015:66). Ineffektiv datainsamling är ett problem av fler 
anledningar. Förutom det uppenbara – att det stjäl tid från uppdraget 
– så kan det också minska ambitionen med datainsamlingen. Detta 
riskerar att leda till minskad datainsamling och lägre datakvalitet vilket 
i sin tur påverkar verksamhetsutveckling negativt.  

3.3.2 Detaljstyrningen skapar rädsla för att göra 
(och påtala) fel 

Inom skolan, hälso- och sjukvården och omsorgen finns en utbredd 
rädsla att göra fel hos medarbetare och chefer. Denna rädsla ger upp-
hov till en rad negativa företeelser som hindrar att värde skapas i 
mötet mellan medborgare och medarbetare. En rädd verksamhet 
riskerar att bli defensiv, passiv och onödigt byråkratisk, vilket kan få 
konsekvenser som exempelvis försämrad verksamhetsutveckling, 
bristande innovation, ökat antal tidstjuvar och längre handläggnings-
tider (Alvesson & Spicer 2016).  

Dessutom finns det brister i hur verksamheterna inom skola, vård 
och omsorg hanterar synpunkter och kritik från sin egna medarbe-
tare. Medarbetarna i dessa verksamheter har en viktig roll när det 
gäller att utveckla verksamheterna, men också att påtala brister och 
oegentligheter. Detta anses vara så pass viktigt att vi i Sverige har 
både meddelarfrihet och efterforskningsförbud som gäller offentlig-
anställda.4 Men den forskning som finns på området indikerar att 

                                                                                                                                                               
4 Offentliganställda tjänstemän har på grund av meddelarfriheten en generell möjlighet till un-
dantag från tystnadsplikten – men inte handlingssekretessen – till den som kan offentliggöra 
uppgifterna i medier. Efterforskningsförbudet innebär att myndigheter eller andra allmänna 
organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfriheten. 
Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten 
har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet. 
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medarbetarnas möjligheter att påverka verksamheterna har minskat 
och att rädslan för att framföra kritik har ökat (Astvik & Melin 2013; 
Hedin m.fl. 2008; Lundquist 2001; Aronsson & Bejerot 2014). En 
undersökning som tidningen Kollega lät genomföra för några år 
sedan visade att 64 procent tycker att visslare är viktiga och behövs; 
men att bara 23 procent svarade ”ja” på frågan om man själv skulle 
kunna tänka sig att vara ”visslare” (Kollega 2009).  

Tidigare kartläggningar som genomförts av bland annat den 
nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården 
och forskning från bland annat Alvesson & Spicer (2016) visar att 
det finns en rädsla inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. 
Tillitsdelegationens egna studiebesök, workshops och samtal med 
medarbetare och chefer bekräftar denna bild.  

Exakt varifrån rädslan kommer och vad som ger upphov till denna 
är svårt att identifiera. I de samtal Tillitsdelegationen har fört med 
chefer och medarbetare är det främst rädsla för rättsliga konsekven-
ser och medial uppmärksamhet som förs fram. Så är även fallet i kart-
läggningen från den nationella samordnaren för den sociala barn och 
ungdomsvården och i Statskontorets granskning av den statliga styr-
ningen. När det gäller tillsynen upplever medarbetare och chefer att 
det finns ett överdrivet fokus på formalia och kontroll vilket leder 
till administrativa tidstjuvar men också bidrar till en rädsla för att 
göra fel hos verksamheterna (Socialdepartementet 2017a). Den in-
terna kulturen i verksamheterna tenderar att successivt anpassa sig 
efter denna rädsla, vilket leder till att det uppstår en styrning (ibland 
informell) som riskerar att förstärka rädslan för att göra fel (Lipsky 
1980; Alvesson & Spicer 2016).  

Flera verksamheter som Tillitsdelegationen har träffat eller haft 
kontakt med beskriver en räddhågsen kultur där verksamheten 
lägger allt mer tid på att minimera fel och minska den egna verksam-
hetens sårbarhet vid granskning, och allt mindre tid på kärnuppdra-
get, och därmed på att skapa värde för de medborgare verksamheten 
är till för.  

Oerhörda mängder dokumentation. Vem är det vi skriver för? Man 
tappar kontakten med barnet i allt skrivande. Vi ska skriva av respekt 
för den enskilde men vi skriver för att vi själva inte ska göra fel. 

– Socialsekreterare5 

                                                                                                                                                               
5 Intervju från Socialdepartementet, 2017a. 
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Styrning som ger upphov till rädsla hos verksamheterna finns i hela 
styrkedjan. Den finns med andra ord i såväl relationen mellan stat 
och kommun som i styrningen inom kommunerna. Men det finns 
som sagt även externa faktorer som bidrar till denna rädsla. Bland de 
externa faktorerna är det främst traditionell media och sociala me-
dier som är relevant för denna utveckling. Inom traditionella medier 
finns en tydlig medielogik där skandaler, granskning och avslöjanden 
är viktiga komponenter. Media spelar en grundläggande roll som 
granskare av offentliga verksamheter, vilket skapar förutsättningar 
för ansvarsutkrävande, säkerställer demokratins funktionssätt och 
bidrar till att motverka korruption. Samtidigt verkar denna medie-
logik spä på rädslan för att göra fel inom de offentliga verksamhe-
terna. På sociala medier pågår också en granskning av offentliga 
verksamheter, även om den tenderar att vara mindre nyanserad. Både 
traditionella medier och sociala medier uppfattas ofta som faktorer 
som bidrar till rädsla ute i organisationerna. Styrningen, tillsynen och 
medielogiken sammantaget leder till att hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg präglas av räddhågsna verksamheter som i hög utsträckning 
ägnar sig åt riskminimering, vilket riskerar att leda till en rad problem 
som minskat brukarfokus, mindre innovation och fler tidstjuvar 
(Runesdotter m.fl. 2016; Johansson 2018). 

Inom exempelvis socialtjänsten finns en omfattande överdoku-
mentation, där utredningar blir alltför långa och tidskrävande, något 
som i många lägen utgör rena tidstjuvar. Utredande socialsekreterare 
dokumenterar i hög utsträckning för att ”ha ryggen fri” om det 
skulle uppstå ett problem senare i ärendet (Socialdepartementet 
2017a; Astvik, m.fl. 2017). I Statskontorets rapport kring statens 
styrning (2016b) beskriver socialsekreterare att samtalen och möten 
som förs med brukare dokumenteras noga. Men den noggranna 
dokumentationen tycks inte i första hand göras för vare sig bruka-
rens eller medarbetarens skull, utan för att tydliggöra att man som 
socialsekreterare fullgjort sin roll om tillsynen eller media skulle in-
tressera sig för individens ärende. Lagstiftningen är tydlig med att 
utredningen inte ska vara mer omfattande än vad som krävs men 
ändå blir utredningarna långa och tidskrävande. Kommunerna menar 
att de utreder för mycket eftersom de upplever att det finns ett krav 
och en förväntning på att de ska göra detta, annars kommer tillsynen 
att kritisera dokumentationen (Socialdepartementet 2017a). 
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Alla ser till att hålla ryggen fri. Många socialarbetare ägnar väldigt 
mycket tid åt att dokumentera och säkerställa att allt man gör inte kan 
leda till att man kommer att få kritik av någon tillsynsmyndighet eller 
någon annan. 

– Förvaltningschef6 

Om enskilda socialsekreterare gör detta i enstaka ärenden blir tidstju-
varna troligtvis överkomliga. Men, när detta resonemang sprider sig till 
arbetsgrupper, enheter eller hela organisationer försvinner mycket tid 
från verksamheten och mötet med patienten, brukaren eller eleven. Att 
dokumentera noga behöver inte nödvändigtvis vara någonting nega-
tivt, men det behöver inte heller vara något som skapar värde för bru-
karen. Dokumentation som genomförs på bekostnad av sådant som 
för individens ärende framåt är det en tidstjuv. Samma mönster går att 
finna även inom skolan. När yrkesgrupper som undersköterskor, 
socialsekreterare och lärare lägger arbetstid på att dokumentera för att 
i första hand försäkra sig om att deras egna insatser finns dokumente-
rade, vilket ska försäkra att de klarar en efterhandskontroll, finns en 
uppenbar risk för att det i regel kommer att dokumenteras mer än vad 
som behövs. Implikationen blir att dokumentationen inte har ett di-
rekt brukarfokus. En räddhågsen organisation riskerar att bli passiv 
och tappa ambition när det gäller innovation, verksamhetsutveckling 
men också själva grunduppdraget.  

Det gick till slut så långt att vi inte våga fatta några beslut och fick långa 
handläggningstider. Om man inte gör någonting kan det ju inte bli fel, 
men det gynnar ju knappast kommunborna i längden. Vi har istället fått 
gå ut med att det viktiga är att vi vågar göra någonting. 

– Socialchef7 

Media är en extern faktor vars agerande inte går att påverka med 
styrningen – något som förstås inte heller är eftersträvansvärt. Där-
emot kan såväl kommuner som landsting analysera sina egna strate-
gier när det handlar om att förhålla sig till samt bemöta granskning 
och media. Landets kommuner och landsting agerar olika i denna 
fråga. Intrycket är emellertid att det generellt sett finns en ganska 
tillknäppt och reaktiv inställning hos kommuner och landsting när 
det gäller enskilda ärenden. När skandaler briserar är det viktigt för 
såväl enskilda medarbetare som för verksamheterna att kunna hän-
visa till att rätt åtgärder har vidtagits vid rätt tidpunkter. Det är en 
                                                                                                                                                               
6 Diskussion under Form Tillit.  
7 Sagt under samtal Besök Tillit. 
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viktig förutsättning för rättssäkerheten att det går att följa ärendets 
gång men ett alltför starkt fokus på krishantering kan skapa admi-
nistrativa tidstjuvar. En parallell trend är att antalet kommunikatörer 
ökar hos kommuner och landsting, något som anses nödvändigt för 
att hantera kommunikation med medborgarna men också med 
media (skr. 2015/2016). Dessa satsningar kan emellanåt vara rimliga. 
Men det finns också indikationer på dessa resurser ibland snarare 
skulle kunna satsas på fler lärare, socialsekreterare eller sjuk-
sköterskor för att få mer gynnsamma effekter för verksamhetens 
uppdrag (se exempelvis Hood & Dixon 2015).  

Hälso- och sjukvård, skola och omsorg är svåra verksamheter 
med ett omfattande ansvar för medborgare som kan vara i behov av 
stort stöd. Det kommer med andra ord vara omöjligt att helt före-
bygga att misstag begås eller att missöden inträffar, men det är inte 
alltid det finns en acceptans för detta från media eller från eller från 
folkvalda församlingar.  

Det är för många som inte vågar prata om att göra fel, eller om skräcken 
för att göra fel. Det är synd eftersom vi inte lär oss av felen om vi inte 
törs prata om dem. Att sitta tyst och skämmas lär vi oss inget av. Min 
öppenhet har gett mig insikter om hur jag ska hantera stressen. Nu vet 
jag dessutom att det sparar tid att ta sig tid. 

– Sjuksköterska Huddinge sjukhus8  

När verksamheterna aldrig tillåts göra fel riskerar det att skapa en 
situation där verksamheterna inte vågar erkänna att de gjort fel, 
vilket kan leda till situationer där felaktigheter pågår längre än vad 
som var nödvändigt (om problem inte uppdagas är det svårt att åt-
gärda dessa). I en verksamhet som är fylld av rädsla krävs det mod 
hos medarbetare och chefer att påtala fel, något som dessutom kan 
riskera deras egna situation (Argyris 1999).   

                                                                                                                                                               
8 Intervju i Vårdfokus (2016). 
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3.3.3 Upphandling riskerar att skapa administrativa 
tidstjuvar och detaljreglering 

Ungefär en femtedel av verksamheten som bedrivs inom välfärds-
sektorn utförs av andra aktörer än de offentliga. Det gör att upp-
handling och relationen mellan offentliga beställare och privata ut-
förare sätter viktiga ramar för en tillitsbaserad styrning och ledning.9 
I samtal med verksamma inom kommuner och landsting framkom-
mer att upphandlingar och arbetet kring att administrera och kon-
trollera dessa skapar administrativa tidstjuvar. Det pågår också en 
utveckling mot att ett alltmer detaljerat förfarande mellan beställare 
och utförare av tjänster, något som till viss del troligtvis kan förkla-
ras av lärdomar från överprövningar av tidigare upphandlingar. 

Det finns ingen samlad mätning på hur mycket tid kommuner 
och landsting lägger på att genomföra, utvärdera och kontrollera 
upphandlingar. Däremot finns en rad rapporter och forskning som 
indikerar att kommuner, landsting såväl som även privata företag, 
lägger ned en ansenlig mängd tid på att administrera upphandlingar 
(Forsell & Ivarsson Westerberg 2014; Konkurrensverket & Upphand-
lingsmyndigheten 2016; Svenskt Näringsliv 2016). Statskontoret 
(2016a) har undersökt statliga myndigheter och inom dessa upplevs 
upphandlingar skapat administrativa tidstjuvar. Det finns indikationer 
(exempelvis i Konkurrensverket & Upphandlingsmyndigheten 2017) 
på att situationen är liknande för kommuner och landsting. 

Upphandlingar riskerar att skapa administrativa tidstjuvar på 
olika sätt. En del handlar om att helt enkelt följa den lagstiftning som 
finns. För att göra detta krävs administrativa processer som säker-
ställer ett korrekt genomförande. Detta är i grunden någonting po-
sitivt samtidigt som det finns ett behov av att förenkla lagstiftningen 
för att minska de administrativa tidstjuvarna för kommuner och 
landsting. En annan källa till tidstjuvar är den, i ett europeiskt per-
spektiv, höga andelen offentliga upphandlingar som överprövas. En 
överprövning innebär att en leverantör som anser att den upp-
handlade myndigheten har gjort fel ansöker om att förvaltnings-
rätten ska pröva om upphandlingen har gått rätt till (Konkurrens-
verket & Upphandlingsmyndigheten 2017). Överprövningarna 
skapar inte bara osäkerhet för den leverantör som vunnit upp-
handlingen, utan också för myndigheten som kan få svårt att utföra 

                                                                                                                                                               
9 Här är skolan undantagen då den inte är upphandlad.  
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sin verksamhet. Enligt Upphandlingsutredningen (SOU 2013:12) 
finns det en risk att rädslan för överprövningar i många fall leder till att 
förfrågningsunderlagen utformas på ett sätt som inte gagnar den goda 
affären. Det finns en risk att myndigheter väljer att utforma sina upp-
handlingar för att minimera risken för överprövningar i stället för att 
exempelvis pröva nya modeller som stimulerar konkurrens och ut-
vecklar kvalitet och innovativa lösningar (SOU 2013:12).  

Det kan finnas starka drivkrafter hos företag som förlorar en 
upphandling att begära överprövning då kostnaden för att göra detta 
är låg samtidigt som det försvårar för konkurrenter. I en rapport från 
Upphandlingsmyndigheten framkommer att förekomsten av ”stra-
tegiska” överprövningar, dvs. överprövningar där syftet är att för-
dröja eller förhindra avtalstecknandet med en annan anbudsgivare 
och inte att själv vinna det aktuella upphandlingskontraktet, före-
kommer. Det finns dock inga indikationer på att dessa strategiska 
överprövningar skulle förekomma i någon större omfattning. Tvärt-
om talar resultatet från rapportens intervjuer att dessa strategiska 
överprövningar är relativt ovanliga. Men strategiska överprövningar 
kan vara mer vanligt förekommande i vissa branscher, vissa typer av 
marknader eller för vissa typer av upphandlingar (Upphandlings-
myndigheten, 2017). 

En ökad juridifiering och detaljreglering 

Ett annat problem är en ökad juridisk detaljreglering inom hälso- 
och sjukvård, skola och omsorg. Detta påverkar verksamheten och 
medarbetarnas handlingsutrymme, något som riskerar att minska 
värdet i mötet med medborgaren. Hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg är områden där kvaliteten på de tjänsterna är svåra att veri-
fiera.10 En vanlig reaktion från kommuner och landsting är att 
förorda ännu mer precisa specifikationer och en mer utförlig 
kontroll när dessa upphandlas. Detta i syfte att täppa till eventuella 
kryphål i form av sänkt kvalitet som utförare förväntas kunna 
utnyttja. Dessa åtgärder riskerar dock att bli kontraproduktiva, i och 

                                                                                                                                                               
10 Med verifierbar kvalitet menas sådana kvalitetsaspekter som kan mätas och dokumenteras 
på ett sådant sätt att de kan anses bevisade, exempelvis inför en domstol. Många 
kvalitetsaspekter kan vara observerbara utan att vara verifierbara, exempelvis därför att det 
handlar om tycke och smak eller därför att kvalitén uppstår i leveransen, men inte 
dokumenteras. Se vidare Bergman & Lundberg (2013). 
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med att handlingsutrymmet och innovationskraften samtidigt 
minskar. Dessutom kan sådana åtgärder också stimulera mindre 
kvalitetsfokuserade leverantörer till ännu större uppfinnings-
rikedom i sina försök att sänka kostnaderna (Kelman 2002). 

Tilliten urholkas när systemet inte förmår upprätthålla god kva-
litet i alla de avseenden som är viktiga och när företag med låg kvali-
tet vinner upphandlingar. Ibland kan tillit urholkas även när företag 
med hög kvalitet vinner, därför att reglerna uppfattas som onödigt 
byråkratiska och därmed har dålig legitimitet, och därför att efter-
handskontrollerna uppfattas som resurskrävande och missriktade.  

Ibland beskrivs denna process som en juridifiering11 av hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg. I detta sammanhang handlar det främst 
om att saker som tidigare bestämdes av politiken eller medarbetaren 
inom verksamheten numera bestäms av juridiken och i förläng-
ningen domstolar. I en teoretisk bemärkelse handlar det om att 
moraliska eller professionella frågor som tidigare sköttes av lärare, 
läkare eller hemtjänstpersonal omvandlas till juridiska frågor och 
rättsliga processer som avgörs av jurister (Bergh & Arneback 2016; 
Colnerud 2014). 

En ökad juridifiering innebär inte nödvändigtvis bara negativa 
saker. Ett ökat fokus på medborgares rättigheter när det gäller 
behandling, stöd och möjlighet att överklaga är exempel på en på-
gående juridifiering och ett starkare stöd för individens rättigheter 
kan i grunden vara en positiv utveckling. Men en förvaltning som i 
högre grad är byggd på juridiska processer kan få oavsedda negativa 
konsekvenser för såväl medborgare som för verksamheter. Det 
ökande detaljeringen i upphandlingarna riskerar att minska med-
arbetarnas handlingsutrymme och möjlighet att anpassa stödet efter 
medborgarens behov (Colnerud 2014). I stället för att hemtjänst-
personalen ska möta en medborgare som behöver stöd i sitt hem ska 
de utföra en rad tjänster på en lista inom en utsatt tid. Och i stället 
för att en läkare prioriterar medborgaren med störst vårdbehov först 
måste hen ta emot en annan som väntat längre eftersom det finns en 
garanti om att få vård inom fyra timmar på akutsjukhuset. Sådan 
detaljreglering riskerar att minska förvaltningens mänsklighet och 
professionalitet, samt försämrar värdet i mötet med brukaren, eleven 
eller patienten. 

                                                                                                                                                               
11 Juridifiering är ett begrepp som kan ha lite olika betydelser beroende på vad som avses men 
den enklaste definitionen är att det förekommer en ökad styrning med hjälp av lagar och regler. 
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3.3.4 Statens styrning skapar administration och minskar 
handlingsutrymmet  

Statskontoret gör bedömningen att den samlade statliga styrningen 
av kommunerna har ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad 
under de senaste decennierna. Det är många myndigheter som styr 
den kommunala verksamheten och inom vissa områden tillkommer 
också styrning från EU. Samtidigt konstaterar Statskontoret att det 
är svårt att på ett övergripande sätt beskriva statens samlade styr-
ning. En anledning till detta är att det har tillkommit nya, mer kom-
plexa styrformer som exempelvis överenskommelser, handlingspla-
ner och kunskapsstyrning. Det är dessutom osäkert huruvida dessa 
former av styrning lyckas åstadkomma uppsatta målsättningar. Fö-
reträdare för kommuner och landsting beskriver den statliga styr-
ningen som kortsiktig, ryckig och inte anpassad efter lokala förhål-
landen. Inom flera av dessa områden uppfattar kommunerna att det 
finns en bristande samordning mellan de ansvariga myndigheterna. 
Det kan leda till ökad administration för kommunerna men den bris-
tande samordningen kan också bidra till att kommunerna gör olika 
tolkningar av regelverken och olika avvägningar mellan olika mål 
(Statskontoret 2016b). Denna bild bekräftas i de dialoger Tillits-
delegationen har haft med chefer och medarbetare i kommun-
sektorn.  

Riktade statsbidrag skapar administration och detaljstyrning 

Statsbidragen till kommuner och landsting består dels av generella stats-
bidrag och dels av riktade statsbidrag. Generella statsbidrag används i 
systemet för kommunalekonomisk utjämning till att utjämna för 
skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar mellan kom-
muner och landsting. Inom det generella statsbidraget regleras även 
för förändringar i ansvarsfördelningen mellan stat och kommun 
enligt finansieringsprincipen.  

Finansieringsprincipen innebär att om kommuner eller landsting 
får fler obligatoriska uppgifter ska detta följas av ett högre generellt 
statsbidrag. De generella statsbidragen disponeras fritt av kommu-
ner och landsting till skillnad från riktade statsbidrag som bara kan 
användas till vissa förutbestämda insatser. Riktade statsbidrag 
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bygger på frivillighet och bidragen är knutna till specifika verksam-
heter eller insatser i kommuner och landsting. Syftet med riktade 
statsbidrag skiljer sig åt mellan olika typer av bidrag, men ofta hand-
lar det om att på ett eller annat sätt stärka kvaliteten inom avsedda 
verksamheter. Riktade bidrag är oftast bidrag som syftar till att un-
derlätta för kommunerna eller landsting i en särskilt nationellt prio-
riterad fråga. 

Användningen av riktade statsbidrag har varierat kraftigt över tid. 
Efter att ha ökat på 1980-talet genomfördes i början av 1990-talet en 
reform där många av de riktade statsbidragen togs bort. Det ingick 
som en del i en större decentraliseringstrend som pågick under 
denna period. Övergången från flera riktade statsbidrag till ett gene-
rellt statsbidrag var ett led i att förändra den statliga styrningen av 
kommunernas verksamheter. Den statliga styrningen skulle nu ske 
genom mål- och resultatstyrning, vilket skulle ge kommunerna större 
frihet att välja lösningar för att genomföra sina åtaganden (Stats-
kontoret 2017a). Med tiden har antalet riktade statsbidrag ökat igen, 
särskilt inom skolområdet. I dag finns det totalt över 140 riktade 
statsbidrag från 91 olika anslag. Ungefär hälften av dessa finns inom 
skolområdet men de mest omfattande rent ekonomiskt finns inom 
hälso- och sjukvården samt omsorgen (skr. 2016/17:102; Riksrevisio-
nen 2017; Ekonomistyrningsverket 2018). Statsbidragen till kommu-
ner och landsting uppgick under 2016 till 180 miljarder kronor. Drygt 
hälften, 93 miljarder, utgjordes av generella statsbidrag och lite mindre 
än hälften, 87 miljarder, utgjordes av riktade statsbidrag. De sam-
mantagna statsbidragen motsvarade 17 procent av intäkterna för kom-
muner och landsting under 2016 (skr. 2016/17:102; prop. 2017/18:1; 
Ekonomistyrningsverket 2018).  

De riktade statsbidragen medför ökade resurser för kommuner 
och landsting. Emellertid förefaller de också leda till ökad detaljstyr-
ning och administration. Staten begär, via berörda statliga myndig-
heter, en uppföljning av hur de riktade statsbidragen används. Det 
krävs ofta ett omfattande arbete för kommuner och landsting att 
söka pengar, följa upp användningen och att rapportera tillbaka detta 
till avsedd statlig myndighet (Statskontoret 2016b; Riksrevisio-
nen 2016). Återrapporteringen av vissa bidrag sker på en så pass 
detaljerad nivå att kommunerna behöver anställa administratörer 
som enbart arbetar med att söka och administrera riktade 
statsbidrag. Det skapar administrativa tidstjuvar och minskar de 
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resurser som kan användas till verksamheterna inom välfärdssektorn 
(SKL 2016a). I Tillitsdelegationens olika möten och samtal med 
chefer och medarbetare inom kommuner och landsting 
framkommer en liknande bild. Företrädare för kommuner och 
landsting ser statsbidrag som en viktig inkomstkälla men anser att 
dagens system är alltför administrativt betungande.  

För en del kommuner och landsting handlar det om att göra en 
avvägning om huruvida de resurser som behöver läggas på att admi-
nistrera de riktade statsbidragen är värda de medel som finns att 
söka. Vissa riktade statsbidrag är så pass små att den administrativa 
kostnaden bedöms överstiga bidraget. Det kan vara en av anledning-
arna till att mindre kommuner, landsting och huvudmän inom sko-
lan beviljas riktade bidrag i lägre utsträckning än de större (Stats-
kontoret 2016b; Riksrevisionen 2016; 2017). Detta riskerar i sin tur 
leda till att de riktade statsbidragen inte hamnar där de skulle göra 
som allra mest nytta. När det gäller exempelvis statsbidragen på sko-
lans område menar Riksrevisionen att dagens system med riktade 
statsbidrag inte gynnar ett deltagande av de huvudmän och skolor 
som relativt sett bäst behöver insatserna sett till kunskapsresultat 
(Riksrevisionen, 2014). 

De riktade statsbidragen kan även få negativa effekter på kom-
muner och landstingens förutsättningar att planera och effektivisera 
sin verksamhet och ekonomi (Riksrevisionen 2016; SKL 2016a). Det 
handlar dels om en osäkerhet kring när vissa bidrag upphör, huruvida 
nya bidrag kommer att tillkomma och i så fall, mot vilken verk-
samhet de riktas. En del riktade statsbidrag har funnits i över 10 år, 
men eftersom att de omprövas årligen finns ingen garanti för att 
bidraget kommer att ges framöver (Riksrevisionen 2016). Det hand-
lar även om att kortsiktiga statsbidrag kan leda till kostnadsökningar 
för kommuner och landsting på lång sikt. Det gäller exempelvis bi-
drag som är riktade till ökad bemanning eller till ökade löner och 
som är tidsangivna. Eftersom dessa riktade bidrag enbart finns under 
en kortare period kommer den ökande personalkostnaden slutligen 
att övergå till kommunen eller landstinget där kostnaden blir perma-
nent, något som inte alltid är eftersträvansvärt (Statskontoret 2016a; 
SKL 2016a). En annan nackdel med bidrag för ökad bemanning är 
att det kan minska incitamentet för nödvändig innovation. Ibland 
kan satsningar på teknisk innovation eller förändrade arbetssätt vara 
mer långsiktigt jämfört med att anställa nya medarbetare, men om 
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det finns ett bidrag för att anställa fler är det många verksamheter 
som i stället väljer att göra just det. 

De riktade statsbidragen har enligt kommuner och landsting ofta 
en god intention om att stödja verksamheter inom områden där det 
finns ett tydligt nationellt intresse. Nuvarande utformning skapar 
dock administrativa tidstjuvar och försvårar planeringen för kom-
muner och landsting. Processen kring de riktade statsbidragen riske-
rar också att få en annan effekt – att kommuner och landsting lägger 
alltför mycket resurser på just detta. Som en strateg vi samtalade med 
uttryckte det:  

Det blir ständigt fokus på de riktade statsbidragen, trots att vi faktiskt 
ibland krånglar till det för oss själva.  

- Kommunstrateg12 

3.4 Frånvarande ledarskap och bristande stöd 
till medarbetarna 

För att lärare, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal ska kunna ut-
föra ett så bra arbete som möjligt krävs att rektorer, chefsöverläkare 
och enhetschefer har ett närvarande och stöttande ledarskap men 
också att elevassistenter, vaktmästare och IT-administratörer ger ett 
pålitligt stöd. Stödet från chefer och stödfunktioner ska syfta till att 
medarbetarna inom välfärdssektorn ska fokusera på att arbeta med 
det de är bra på. Det gynnar både medborgaren och medarbetaren. 
I dag ser det inte alltid ut så inom hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg. I stället upplevs stödet ofta vara bristfälligt och ledarskapet 
alltför frånvarande. 

3.4.1 Ett ledarskap med tidsbrist och höga förväntningar 

Det finns en rad indikationer på att chefer inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg ägnar för lite tid åt att leda och styra 
verksamheterna. I stället lägger de ner tid på administrativa uppgifter 
som att bemanna organisationen, sköta återrapportering och rent 
praktiska uppgifter som annars lätt hamnar mellan stolarna. 
Undersökningar av offentliga chefers arbetsuppgifter visar att de 

                                                                                                                                                               
12 Samtal under Besök Tillit. 
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inte främst arbetar med ledning och styrning i termer av att driva 
strategier och långsiktig planering. I stället för att arbeta med den 
typen av ledning präglas chefernas vardag av att kortsiktigt bära upp 
verksamheten och hantera den splittring och variation som uppstår 
(Thylefors 2016). Chefsuppdraget verkar handla mindre om att 
utveckla arbetet framåt och mer om att reagera och hantera (ofta 
improvisera) för att lösa uppkomna situationer. Chefernas tid 
domineras ofta av möten, samtal med personal, arbete med budgetar, 
IT-system, ekonomirapportering och personalplanering. Det gör att 
tiden och utrymmet för att utöva ett ledarskap är litet (Sandahl m.fl. 
2017). Inom många verksamheter, kanske särskilt inom hälso- och 
sjukvården, är det också vanligt att chefen ibland måste rycka in i det 
operativa arbetet för att lösa akuta situationer (jämför Vårdanalys 
2017a). 

Forskning om chefer inom skola och omsorg visar att det stora 
flertalet av cheferna anser att de jobbar under ohållbara arbetsvillkor 
med knappa resurser i förhållande till vad de förväntas åstadkomma 
(Corin & Björk 2017). I genomsnitt ansvarar chefer inom skola och 
omsorg för dubbelt så många medarbetare som cheferna inom tek-
nisk service. Samtidigt har dessa verksamheter generellt en mer an-
strängd ekonomi och chefer inom skola och omsorg upplever att de 
får mindre hjälp från stödfunktioner såsom HR, IT och ekonomi 
samt från andra chefer på samma nivå eller högre upp i organisa-
tionen. Vidare anger cheferna att de lägger en betydande del av sin 
tid på uppgifter som de tycker är onödiga eller som någon annan 
borde göra. Enligt denna forskning påverkar de hårda arbetsvillko-
ren inte bara chefernas prestation inom verksamheten utan även de-
ras personliga hälsa och motivation. En stor del av cheferna inom 
skola och omsorg känner sig pressade och vill sluta som chef eller på 
arbetsplatsen (Corin & Björk 2017). Tidigare forskning och mät-
ningar från fackförbund och ledningsorganisationer har visat på lik-
nande resultat (se exempelvis Wolmesjö 2005; Vision 2017). 

Vårdanalys hade under 2017 ett uppdrag från regeringen att bland 
annat analysera vilka problem som finns för ledare inom hälso- och 
sjukvården. De förde fram fyra grundläggande problem: 

• bristfälliga stödstrukturer och mycket administration som för-
svårar ett närvarande ledarskap 

• bristfälligt stöd för att bedriva utvecklingsarbete 
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• styrning som skapar dåliga förutsättningar för ledarskap i kom-
plexa organisationer med ett högt förändringstryck 

• otydliga roller mellan politiker och tjänstemän som kan leda till 
bristande långsiktighet och fragmentisering. 

Chefer i hälso- och sjukvården, främst på verksamhetsnära nivå, har 
många underställda och inte alltid tillräckliga stödstrukturer för sitt 
uppdrag. Detta innebär att de måste lägga mycket tid på bland annat 
administration, bemanningsfrågor och rapportering vilket minskar 
deras möjligheter att vara närvarande i verksamheten. Det begränsar 
också möjligheterna att skapa en god arbetsmiljö för vårdens med-
arbetare, och en stabil och långsiktig kompetensförsörjning. Vidare 
menar Vårdanalys att många chefer upplever att deras ledarskap för-
svåras av detaljstyrning, kontroll och en stor mängd styrsignaler från 
olika nivåer. Sammantaget ger det ett för litet utrymme för chefer 
att leda och utveckla vården (Vårdanalys 2017a). 

I de samtal Tillitsdelegationen haft med ledare och chefer inom 
hälso- och sjukvård, skola och omsorg framkommer en likande bild 
som beskrivits av forskningen. Ofta brister stödet inom organisa-
tionerna, vilket leder till tidsbrist. Det handlar dels om att det inte 
avsätts resurser men också om att det finns svårigheter när det gäller 
att delegera administrativa arbetsuppgifter för en chef. De olika 
återrapporteringar som ska göras till andra delar inom en kommun, 
ett landsting eller till statliga myndigheter måste allt som oftast 
signeras av chefen. Eftersom rektorn, enhetschefen eller arbets-
ledaren ofta måste ”skriva under” dessa återrapporteringar, är det på 
kort sikt ofta mest effektivt att de genomför arbetsuppgiften själva. 
Men allt eftersom fler sådana arbetsuppgifter hamnar på chefens 
bord, blir den sammantagna administrativa arbetsbördan på cheferna 
stor, vilket tar tid från deras uppdrag att styra och leda en verk-
samhet.  

Jag tänkte på det i morse när jag satt och jobbade innan jag kom hit. Vad 
var det jag jobbade jag med innan jag kom hit? Då satt jag och körde 
löner och la in vab och sedan så tog jag några fakturor och annat sådant. 
Och då tänker jag, då kommer jag ganska långt ifrån det här som vi pra-
tar om här. Jag har ju ändå en väldigt viktig roll för att utveckla verk-
samheten och vara närvarande, och det kan jag ju inte vara. Man måste 
vara väldigt närvarande om man ska få en bra utveckling på en skola tän-
ker jag, det är ju helt nödvändigt. 
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– Rektor13 

3.4.2 Brist på stöd från stödfunktionerna 

Det finns en rad indikationer på att stödfunktionerna inom hälso- 
och sjukvård, skola och omsorg inte fungerar optimalt. Såväl chefer 
som medarbetare upplever att de lägger en stor del av sin arbetstid 
på administrativa uppgifter och uppgifter som ligger utanför deras 
yrkesbeskrivning (Forsell & Ivarsson Westerberg 2014).  

Det finns färre renodlade administrativa specialister men fler som admi-
nistrerar som en del i arbetet. Det är den traditionella typen av admi-
nistrativt arbete, det vardagliga kontorsarbetet, som allt mer utförs av 
dem som arbetar i kärnverksamheten.  

Anders Ivarsson Westerberg14 

De stödfunktioner som avses skiljer sig mellan hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg men också mellan olika kommuner och landsting. 
De stödfunktioner som i stort sett alltid är aktuella oavsett 
verksamhet är IT, HR och ledningsstöd (exempelvis controllers). 

Utvecklingen i de flesta kommuner och landsting har gått mot att 
stödfunktionerna i högre grad har centraliserats och i lägre grad 
finns ute i de operativa verksamheterna. Detta riskerar att skapa en 
distans mellan stödfunktionerna och de medarbetare som arbetar di-
rekt med kärnuppdraget. Det finns också en tendens att det leder till 
att lärare, socialsekreterare och läkare själva genomför de administra-
tiva arbetsuppgifterna samtidigt som den administrativa personalen 
finns kvar eller till och med utökas (Socialdepartementet 2017a). 
I en undersökning från Akademikerförbundet SSR svarar mer än 
hälften av socialsekreterarna att de inte har tillräckligt stöd i sitt 
arbete. Lika många uppger att det är en ökad administrativ börda 
som ligger bakom en ökande arbetsbelastning de upplevt under de 
senaste åren (Akademikerförbundet SSR 2016). 

En svensk studie om arbetsvillkor för chefer inom socialtjänsten 
visade också att de icke-flexibla organisatoriska strukturerna ledde 
till upplevelser av ökade administrativa uppgifter, ett utökat ekono-

                                                                                                                                                               
13 Samtal under Forum Tillit skola. 
14 Artikel ur AllmänMedicin (2013). 
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miskt ansvar och mindre administrativt stöd – något som förhind-
rade planeringen av verksamheten tillsammans med medarbetarna 
(Shanks m.fl. 2015). 

Exempel – Centralisering som missgynnade verksamheten 

Ett exempel från vård- och omsorgsförvaltningen går att hitta 
från ett av de kommunbesök vi genomfört. Vård- och omsorgs-
förvaltningens ledningsgrupp beslutade om en översyn av det ad-
ministrativa stödet inom förvaltningen. I ledningsgruppen fanns 
tankar om eventuella möjligheter till samordning och effektivise-
ring av det administrativa stödet. En översyn genomfördes av en 
arbetsgrupp som presenterade en rapport avseende administrativ 
översyn, där de lämnade förslag till en ny organisering av förvalt-
ningens administratörer. Förslaget handlade kortfattat om att 
samla administratörerna centralt inom organisationen i stället för 
att de som tidigare hade sina arbetsplatser ute i verksamheterna. 
Enligt anställda ute i äldreomsorgen ledde förändringen till att 
fler administrativa uppgifter lades på undersköterskorna och che-
ferna. Detta ledde i sin tur till att fler chefer anställdes i förvalt-
ningen. 
  
Förut satt administratörer ute på avdelningarna. Då hjälpte Helen till 
med allt. Nu sitter de centralt belägna, så vi får sköta beställningarna 
bland annat. Det ökade även trycket på chefen, så nu har vi två chefer. 

– Undersjuksköterska i kommunen  

 
I skolorna fanns under längre tid ett administrativt stöd som mot-
svarade förväntningarna. Men två parallella trender har gjort att lä-
rare och rektorer nu upplever ett svagt administrativt stöd (Skol-
verket 2013). Den första var att flera stödfunktioner togs bort under 
1990-talets ekonomiska neddragningar (Svederberg & Holmqvist 
2011). Den andra var att de administrativa behoven inom skolan 
ökade med till exempel högre krav på dokumentation, återkoppling 
och föräldrakontakt (Fredriksson 2010). Sammantaget har denna ut-
veckling gjort att lärare och skolledare numera har en ansträngd ar-
betssituation med bristande stöd när det gäller såväl administration 
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som grundläggande förutsättningar för pedagogiken. I dag måste lä-
rarna själva utföra en större del av arbetet med elevers hälsa och psy-
kosociala situation (Svederberg & Holmqvist 2011).  

Det är inte rektorn som ska vara spindeln i nätet, det ska vara service-
personen. Vi hade till exempel en myndighetskontroll av ventilationen. 
Där miljökontoret, alltså kommunen gick in och skulle kolla ventila-
tionen. Då vände de sig till rektor för att få reda på exakt vilket ventila-
tionsflöde som finns i varje rum. Rektorn ska också ha koll på vilka ke-
mikalier man skulle ha när man städar, som då en annan förvaltning har. 
Då föreslog vi efter mycket om och men att man skulle vända sig till 
serviceförvaltningen istället, men det gick inte eftersom att rektorn hade 
ansvaret. Det är rektorn som har ansvaret, trots att man inte har kun-
skapen. 

– Barn- och utbildningschef15 

3.4.3 Ojämlika förutsättningar att leda i offentlig sektor 

Det finns en variation i arbetsvillkoren för chefer i offentlig sektor, 
dessutom en distinkt genusmärkning där chefer inom kvinnodomi-
nerande omsorgsverksamheter har en högre arbetsbelastning och 
lägre stöd från organisationen jämfört med chefer i tekniska förvalt-
ningar (Berntson m fl. 2012). 

Vård och omsorg kännetecknas av ansträngd ekonomi, begränsat 
organisatoriskt stöd och många underställda medarbetare, medan 
chefer inom manligt genusmärkta tekniska verksamheter har tillgång 
till organisatoriska strukturer som snarare underlättar deras roll som 
chef, såsom stort administrativt stöd och färre antal underställda. 
Chefer inom omsorg av personer med funktionsnedsättning föll 
sämst ut i de flesta jämförelserna, det omvända gällde tekniska 
chefer. Studien tyder på att det finns institutionaliserade normer och 
praktiker om hur arbetet bör och kan organiseras inom olika kom-
munala verksamheter. Det handlar om hur skillnader i organisato-
riska strukturer påverkar arbetsmiljön olika inom kvinno- respektive 
mansdominerade kommunala verksamheter. Att som chef ansvara 
för 50 medarbetare är helt normalt så länge man jämför sig med andra 
chefer inom vård och omsorg. Det är först när man ser att tekniska 
chefer i genomsnitt har 10 medarbetare som man börjar fundera över 
vad det skulle innebära för skillnad i det egna arbetet om antalet un-
derställda reducerades med 40. En viktig slutsats i studien är därför 

                                                                                                                                                               
15 Samtal vid Forum Tillit skola.  



SOU 2018:47 Problem som hindrar det goda mötet 

117 

att när vi jämför det till synes ojämförbara kan orättvisa strukturer i 
arbetslivet synliggöras (Corin & Björk 2017). 

De utmanande arbetsförhållandena ökar risken för stress och ut-
mattning. En studie från The Swedish Longitudinal Occupational 
Survey of Health (SLOSH) visar att kvinnor i chefspositioner upp-
lever mer stress än män, där en större andel kvinnor än män rappor-
terade sömnsvårigheter och en betydligt större andel rapporterade 
utmattningssymptom. Studien är gjord på ett urval av hela den ar-
betsföra befolkningen och inte specifikt för den offentliga sektorn, 
men i och med att majoriteten av de kvinnliga cheferna arbetar i den 
offentliga sektorn, kan studien antas stämma väl med att kvinnor i 
offentlig sektor upplever hög stress (Nyberg m.fl. 2017). 

3.5 Bristande kompetensförsörjning 
och kunskapsutveckling  

Det finns en utmaning när det gäller att säkra att tillräcklig beman-
ning samt rätt kompetens finns inom hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg. För verksamheterna handlar det dels om att personal med 
rätt kompetens finns på plats men även att kunna rekrytera ny per-
sonal vid behov. Vi står inför en stor utmaning att täcka det ökade 
behovet av medarbetare inom delar av välfärdssektorn. Behovet av 
välfärdstjänster är i dag stort och kommer att öka framöver i takt 
med att vi blir allt äldre. 

Arbetsmiljön inom välfärdssektorns verksamhetsområden har 
varit ansträngd som en följd av hög arbetsbelastning samt att förut-
sättningarna att göra ett bra arbete har försvårats av de ovan be-
skrivna problemområdena. Verksamheterna vittnar om hög sjuk-
frånvaro, hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera nya 
medarbetare. Detta är i sin tur ett problem som i nästa led påverkar 
mötet mellan medborgare i form av inställda operationer, lektioner 
med obehöriga lärare, långa väntetider och långa handläggningstider.  

Dessutom, för att klara framtidens utmaningar krävs även en 
ständig kunskapsutveckling och ett förbättringsarbete i verksam-
heterna. För att möjliggöra det behövs inte bara kompetenta medar-
betare utan även system, tid och en verksamhet som ges förutsätt-
ningar att prioritera utveckling.  
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Det behövs följaktligen både ett stort tillskott av medarbetare 
men också en miljö som möjliggör för kompetens- och verksamhets-
utveckling. Nedan kommer vi att beskriva problematiken inom dessa 
områden närmare och belysa vilka hinder som finns för det i dag.  

3.5.1 Anställda inom kommunalt finansierad verksamhet  

Kommunerna och landstingen är stora arbetsgivare men också stora 
uppdragsgivare. Deras egna personal tillsammans med de som är an-
ställda inom privata företag som utför tjänster åt kommuner och 
landsting sysselsätter ungefär en fjärdedel av det totala antalet syssel-
satta i Sverige. Totalt var drygt 1,3 miljoner personer sysselsatta i 
kommunalt finansierad verksamhet 2016 och sektorns totala utgifter 
motsvarar ungefär en fjärdedel av Sveriges BNP. Omkring 80 pro-
cent av de som är anställda inom kommunalt finansierad verksamhet 
är kvinnor medan 20 procent är män (skr. 2016/17:102).  

Dessa sektorer är välfärdssektorns grundpelare och förser sam-
hället med tjänster som ska finnas till för medborgarna i livets alla 
skeenden. Dessutom är de skattefinansierade och måste kunna upp-
visa en god funktionalitet för att upprätthålla legitimitet för en stor, 
universell och omfördelande välfärdsstat. Av dessa skäl är det avgö-
rande att medarbetarna ges förutsättningar att kunna utföra sitt ar-
bete på ett bra sätt. Storleken på dessa sektorer spelar också en viktig 
roll för Sveriges ekonomi, arbetsmarknadens funktionssätt och har, 
inte minst, en stor betydelse för jämställdheten. 

3.5.2 Hög sjukfrånvaro  

För att kunna upprätthålla en tillräcklig bemanning är det angeläget 
att personalen inte är frånvarande i hög grad på grund av sjukdom 
eller arbetsskador. Figur 3.6 visar utvecklingen i sjukfrånvaro mätt 
som antal sjukskrivningsdagar per anställd och yrke under perioden 
2001–2014 uppdelat på ett par olika yrken inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg samt genomsnittet på arbetsmarknaden. I figur 3.6 
framgår att vård- och omsorgspersonal är den yrkesgrupp som 
uppvisar högst sjukskrivningstal. Vård- och omsorgspersonal, som 
bland annat innefattar personal inom hemtjänsten, vårdbiträden och 
undersköterskor var under 2014 sjukskriven i nästan dubbelt så hög 
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utsträckning som genomsnittet på arbetsmarknaden. Yrkesgruppen 
ligger kontinuerligt över genomsnittet och har gjort det under en 
lång tid. Sjuksköterskor och socialsekreterare ligger också kontinu-
erligt över genomsnittet, men på en något lägre nivå. Under 2014 låg 
dessa yrkesgrupper ungefär en tredjedel över genomsnittet på ar-
betsmarknaden. 

Källa: Försäkringskassan 2018a.  

 
 
För yrkena inom skolan är sjukfrånvaron lägre. Både gymnasielärare 
och grundskollärare ligger nära genomsnittet för samtliga yrken och 
har följt samma trend som arbetsmarknaden i stort under hela tids-
perioden. Det innebär ändå att lärarnas sjukfrånvaro generellt är 
högre i Sverige än i andra jämförbara europeiska länder (Försäk-
ringskassan 2016a). 

Om vi i stället studerar sjukfrånvaron uppdelat efter sektor fram-
kommer en liknande bild. Kommuner och landsting ligger högst när 
det gäller sjukfrånvaro jämfört med staten och den privata sektorn. 
Den överväldigande majoriteten av personalen som arbetar inom 
hälso-och sjukvård, skola och omsorg finns inom kommunerna och 
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landstingen. Även om det finns många inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg som arbetar i den privata sektorn ger denna 
uppdelning oss en tydlig indikation på att det finns problem med 
sjukfrånvaron inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg.  

Det är tydligt att det finns skillnader inom offentlig sektor – 
kommunens sjuktal är högst, följt av landstingen och därefter staten. 
Skillnaden mellan kommuner och landsting är relativt liten, även om 
den är stabil över tid, men skillnaden jämfört med staten är större. 
Vård- och omsorgspersonal är den yrkesgrupp som har högst sjuk-
frånvaro. Det är också den största yrkesgruppen på svensk arbets-
marknad och det är därför inte förvånande att det är den grupp som 
står för flest antal sjukfall totalt, ungefär en femtedel av det totala 
antalet sjukfall i Sverige. Sjukfallen för denna grupp har därmed en 
stor inverkan på det totala antalet sjukskrivningar i landet. Men även 
andra vårdyrken som sjuksköterskor, barnmorskor och specialist-
sjuksköterskor ligger klart över genomsnittet när det gäller sjukfrån-
varo (Försäkringskassan 2018b). Jämfört med arbetsmarknaden i 
stort har kommuner omkring 85 procent och landstingen nära 
60 procent högre sjukfrånvaro.  

Det är med andra ord tydligt att sjukfrånvaron är ett problem som 
behöver åtgärdas. Att minska sjukfrånvaron är en viktig del för att 
kunna uppnå tillräcklig bemanning och säkerställa att rätt kompe-
tens finns på plats inom verksamheterna. En god arbetsmiljö för 
medarbetarna är en förutsättning för att kunna minska sjukskriv-
ningarna och för att kunna attrahera fler medarbetare.  

3.5.3 Rekryterings- och kompetensförsörjning – en utmaning 

Att kunna rekrytera nya medarbetare är en förutsättning för att 
verksamheter ska kunna uppnå en bemanning i balans. Den svenska 
välfärdssektorn står framöver inför en stor rekryteringsutmaning 
när antalet barn och äldre blir fler, samtidigt som personer i arbetsför 
ålder inte ökar i samma takt. Därutöver förväntas stora pensions-
avgångar inom välfärdssektorn de kommande åren som ytterligare 
ökar behovet av kompetensförsörjning (SKL 2018a & SCB 2017a). 
Rekryteringsbehovet är omfattande men det kan vara svårt att hitta 
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personal då många av välfärdssektorns yrkesgrupper enligt Arbets-
förmedlingen är att betrakta som bristyrken (Arbetsförmed-
lingen 2018). 

Även i SCB:s Arbetskraftsbarometer (2017b) görs bedömningen 
att det råder störst brist på arbetskraft inom just välfärdssektorn. 
Arbetsgivarna rapporterar en utbredd brist på nyutexaminerade lä-
rare och pedagoger, och där bristen är störst på ämneslärare inom 
matematik och naturorienterande ämnen, 96 procent av arbetsgi-
varna upplever brist på dessa. Även inom hälso- och sjukvården rap-
porterar arbetsgivarna om stor brist, och då särskilt för sjuksköters-
kor på både grund- och specialistnivå. Omkring 90 procent av ar-
betsgivarna anger brist på specialistsjuksköterskor, medan nästan 
80 procent anger brist på sjuksköterskor med grundutbildning. 

Inom socialtjänsten är bilden lite mer blandad. Det råder enligt 
Arbetskraftsbarometern (2017) en tydlig brist på yrkeserfarna 
socionomer medan bristen på nyutexaminerade är mindre. Den blan-
dade bilden bekräftas även av fackförbundet Visions mätningar av 
rekryteringsmöjligheterna inom socialtjänsten. I en mätning svarar 
över hälften av landets socialchefer att det är lätt eller att de ligger i 
balans när det gäller att rekrytera personal generellt inom omsorgen 
(Vision 2017). Det förefaller dock vara svårare när det gäller rekry-
tering av chefer inom socialtjänsten. Visions mätningar under de tre 
senaste åren visar på svårigheter att rekrytera chefer i alla kategorier 
inom socialtjänsten. Det verkar finnas ungefär samma problematik 
när det gäller rekrytering av socialsekreterare och biståndshandläg-
gare. Majoriteten av socialcheferna anger i 2017 års mätning att för-
utsättningarna är svåra för rekrytering av socialsekreterare och bi-
ståndshandläggare. Jämfört med 2016 svarar fler socialchefer att det 
nu råder balans i förutsättningar för rekrytering av socialsekreterare 
och biståndshandläggare, men det är svårt att prata om en tydlig 
trend (Vision 2017).  

3.5.4 Hög personalomsättning 

Personalomsättning är en naturlig del inom alla yrken och branscher. 
En alltför hög personalomsättning leder emellertid till kostnader på 
både kort och lång sikt. På kort sikt uppkommer transaktionskost-
nader som uppkommer när verksamheter ska rekrytera samt träna 
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upp nya medarbetare. Till exempel visar uppskattningsberäkningar 
från Vision att snittkostnaden när exempelvis en socialsekreterare, 
en ekonom eller en tekniker slutar och ska ersättas landar på ungefär 
en halv miljon (Vision 2015). På lång sikt kan en hög personalom-
sättning påverka verksamhetsutvecklingen eftersom verksamheten 
kontinuerligt tvingar lägga ner resurser på att lösa de vardagligt åter-
kommande bemanningsproblemen. Hög personalomsättning skapar 
även brister i kompetensförsörjningen och medför sämre kontinui-
tet för medborgaren, vilket i sin tur gör att medborgaren riskerar att 
hamna mellan stolarna och inte får den hjälp hen behöver.  

IVO beskriver i en rapport att det finns en problematik med hög 
personalomsättning inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjuk-
vården. Bland annat inom den psykiatriska specialistvården har hög 
personalomsättning lyfts fram som ett problem som försvårar arbe-
tet med enhetlig och sammanhållen vård för patienten (IVO 2016). 
Kontinuitet och långsiktighet är även viktiga faktorer för medarbe-
tare. En alltför hög personalomsättning riskerar att skapa ohälsa och 
sjukfrånvaro hos medarbetarna (se exempelvis Durand m.fl. 2012 
eller Astvik, m.fl. 2017).  

Det finns ingen officiell statistik över personalomsättning hos 
kommuner och landsting. Därför är det svårt att med säkerhet kunna 
beskriva personalomsättningens utveckling. Vårdfokus har dock 
gjort en sammanställning som visar att sjuksköterskor som lämnat 
landstinget, exklusive pensioner, har ökat i alla landsting sedan 2010. 
Det finns relativt stora skillnader mellan de olika landstingen. Lands-
tinget i Kalmar län har en omsättning på cirka tre procent medan 
Landstinget i Uppsala län har ungefär 15 procent. Detta mått ger en 
grov uppskattning kring hur personalomsättningen ser ut för sjuk-
sköterskorna inom vården (Vårdfokus 2017). Inom socialtjänsten 
visade en undersökning att åtta av tio upplever en hög personalom-
sättning på sin arbetsplats (Akademikerförbundet SSR 2016). 

För att hitta tillfälliga lösningar på personalbristen hyrs ofta till-
fällig personal in. Detta har resulterat i att kostnaderna för inhyrd 
personal inom hälso- och sjukvården nästan har fördubblats på fem 
år, mellan 2011 och 2016, enligt SKL (2016b). Bara mellan 2015 och 
2016 ökade kostnaderna med 17 procent. Även inom socialtjänsten 
rapporteras om en hög användning av inhyrd personal. I en enkät till 
landets socialchefer har Vision ställt frågor om verksamheternas be-
hov av inhyrd personal och där anger 85 procent att de har anlitat 
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konsulter under det senaste året för att klara personalförsörjningen. 
Över hälften har gjort det vid flera tillfällen. Främst är det till tjäns-
ter som socialsekreterare men även biståndshandläggare inom LSS 
och äldreomsorg. Det förekommer också att chefer hyrs in under 
kortare perioder (Vision 2017). Inom skolan finns en liknande trend 
med att hyra in såväl lärare som rektorer. En sammanställning från 
Sveriges Radio visade att kostnader för att hyra in lärare enbart i 
Stockholm och Göteborg uppgick till 200 miljoner kronor under 
2016 (Sveriges Radio 2017). 

Förutom höga kostnader innebär en hög grad av inhyrd personal 
en rad risker i mötet med medborgaren. Det medför sämre konti-
nuitet och risk att medborgaren hamnar mellan stolarna eller att 
medborgaren inte får rätt hjälp. Medborgaren kan även uppleva fru-
stration och uppgivenhet över att ständigt träffa olika personer och 
behöva återupprepa och beskriva sin situation gång efter annan. Bris-
ten på fast personal medför även utökade ansvarsområden för övrig 
personal vilket ökar stressen och kan resultera i att den inhyrda per-
sonalen inte får tillräckligt introduktion, vilket i sin tur riskerar 
patientsäkerheten (IVO 2017). 

3.5.5 Hinder för kunskaps- och verksamhetsutveckling 
och verksamhetsnära forskning 

Utveckling av ny kunskap men också av praktiska funktionssätt är 
en viktig del för att förbättra verksamheter inom hälso- och sjuk-
vård, skola och omsorg. Det offentliga spelar en viktig roll i framta-
gandet av ny kunskap inom exempelvis medicin, pedagogik och om-
sorg. Men det handlar också om att uppnå kontinuerlig kompetens-
utveckling hos medarbetarna och en utveckling av hur verksamhet-
ernas arbete fungerar. I dag finns det flera hinder som minskar verk-
samhet- och kunskapsutveckling samt digitalisering inom hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg. 
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Hinder för verksamhetsutveckling och innovation 
inom kommuner och landsting 

I en underlagsrapport till Tillitsdelegationens har Governo under-
sökt förutsättningar för verksamhetsutveckling inom skola och om-
sorg. Bland medarbetarna i verksamheterna finns en uppfattning om 
att det är enkelt att föra fram synpunkter på verksamheten och att 
cheferna är lyhörda inför förbättringsförslag. Samtidigt finns det re-
lativt få strukturer för att mer systematiskt arbeta med idéer och 
synpunkter. Det är inte heller vanligt med mer strukturerad sprid-
ning. Det riskerar att kunskapsutvecklingen främst bedrivs inom 
vissa ”öar” i verksamheten (Governo 2018). Följande faktorer fördes 
fram som hämmande för utvecklingsarbete:  

• Avsaknad av strategisk riktning och mål för verksamhetsutveck-
lingen  

• Brist på resurser 

• Ineffektiva IT-system  

• Administrativa tidstjuvar och detaljstyrning  

• Otydlighet kring roller, ansvar och mandat  

Flera av dessa faktorer hänger ihop med problemen som beskrivits 
tidigare i kapitlet. Orsaken till att medarbetarna upplever en avsak-
nad av strategisk riktning och otydligheter kring roller och mandat 
handlar främst om ledningen och styrningen av verksamheterna. 
Bristen på resurser handlar främst om att det saknas tid till att arbeta 
med verksamhetsutveckling. Medarbetare som arbetar i verksam-
heter där det finns ett starkt produktionstryck eller en svag beman-
ning upplever att det är svårt att hitta tid för att genomföra arbete 
med verksamhetsutveckling. Det kan också vara svårt att få gehör 
för att arbeta med att utveckla verksamheten med sådana förutsätt-
ningar. En annan utmaning är att få till en kontinuitet i arbetet – 
verksamhetsutveckling ska helst upplevas som en naturlig del i arbe-
tet. För att en strategi för verksamhet- eller kunskapsutveckling ska 
lyckas krävs det tid till att kommunicera, förankra och levandegöra 
strategin. 

Det är svårt att mäta innovation och verksamhetsutveckling inom 
kommuner och landsting generellt. För att få en övergripande bild 
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av vilka förutsättningar som finns för verksamhetsutveckling och in-
novation genomför SKL olika mätningar av förhållandena inom 
kommuner och landsting. Kommuner och landsting upplever gene-
rellt sett inte att de har den förmåga till innovation och verksamhets-
utveckling som de skulle vilja och inte heller den förmåga som de 
anser kommer krävas för att klara av kommande utmaningar som 
följer av demografiska förändringar. Den sammantagna bilden från 
SKL:s undersökningar är att merparten av kommunerna och lands-
tingen ännu inte har skapat fasta strukturer för att främja förnyelse 
och innovation i sina organisationer. Exempelvis instämmer knappt 
en av tio i påståendet att man har mål/strategier för innovation och 
förnyelse. Strukturer för att fånga idéer från medarbetare eller från 
brukare/patienter och närstående finns dock hos knappt hälften av 
organisationerna. Två tredjedelar av kommunerna och elva av lands-
tingen instämmer helt eller delvis i påståendet att man regelbundet 
testar och utvärderar nya lösningar (SKL, 2015b). 

Hinder för kunskapsförsörjningen  

Det finns en rad hinder för kunskapsförsörjning och kunskaps-
utveckling inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Tidsbrist, 
pressade scheman, personalbrist och hög sjukfrånvaro skapar hinder 
för kunskapsförsörjningen och utvecklingen. Andra betydande hin-
der för kunskapsutveckling är att det saknas strukturer i verksam-
heterna och förutsättningar för lärande bland medarbetarna. Det 
saknas också strukturer för samverkan mellan verksamheter och lä-
rosäten. Detta kan medföra att den forskning som bedrivs inte 
kommer verksamheterna till del i tillräckligt hög utsträckning, att 
den är svår att implementera eller att den inte är relevant för verk-
samheterna. 

Ett annat problem för kunskaps- och verksamhetsutveckling är 
att det finns bristande kunskapsunderlag inom välfärdssektorn. En 
anledning till detta är att tillgången och kvaliteten på data inte är till-
räckligt bra. Det försvårar den interna verksamhets- och kunskaps-
utvecklingen men också samarbetet med forskningen. Att använda 
insatser och metoder som i högre grad har stöd i empirisk forskning 
är positivt för såväl medarbetare som medborgare men för att kunna 
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göra detta krävs kunskapsunderlag. Samtidigt är det viktigt att upp-
följning, utvärdering och datainsamling inte tar tid från verksamhet-
erna. För att öka tillgången på kunskapsunderlag utan att det tar tid 
från verksamheterna inom välfärdssektorn måste den administrativa 
kostnaden för att samla in data sänkas (se diskussion i avsnitt 2.3 om 
administrativa tidstjuvar). 

När det gäller tillgången på kunskapsunderlag finns det stora 
skillnader mellan hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Inom om-
sorgen finns det få användbara datakällor och en svag koppling till 
forskningen. Skolan har en rad användbara datakällor (exempelvis 
Skolregistret) och det finns en tydligare koppling till forskningen. 
Inom hälso- och sjukvården finns en rad användbara datakällor och 
ett upparbetat samarbete med forskningen. Men även om hälso- och 
sjukvården är relativt mer utvecklad än skolan och omsorgen, så 
finns en stor förbättringspotential inom alla dessa områden. 

Forskningen och verksamhetsutvecklingen inom social omsorg 
har halkat efter bland annat på grund av bristen på individstatistik 
(se Vårdanalys 2016b). Att undersöka utfall inom omsorgen eller att 
följa socialtjänstens arbetssätt är svårt då individstatistik sällan lagras 
och bearbetas för att kunna analyseras. Det beror bland annat på att 
de sekretessbestämmelser som finns mellan nämnder i kommunerna 
innebär att personuppgifter inte kan lämnas ut mellan dem. Inom 
hälso- och sjukvården finns särskilda bestämmelser som gör det 
möjligt att lämna vissa uppgifter mellan nämnder, vilket inte är 
möjligt inom socialtjänstens område. Uppgiftsskyldigheten för 
socialnämnderna är också betydligt mer begränsade än inom hälso- 
och sjukvården och skulle behöva utvidgas för att möjliggöra in-
hämtning av relevanta personuppgifter om målgrupper, grund-
problematik, behov, insatser och resultat för statistiska ändamål. 
Den data som finns i dag inom socialtjänstens verksamhetsområden 
är av varierande omfattning och kvalitet (Vårdanalys 2016b). Inom 
några verksamheter är datatillgången så bristfällig att förutsätt-
ningarna är nästintill obefintliga. Denna brist gör att det är svårt att 
genomföra kvantitativ empirisk forskning inom socialt arbete, vilket 
i sin tur minskar möjligheten för forskningen att utvärdera huruvida 
befintliga eller nya behandlingsmetoder/arbetssätt får önskade 
effekter. Det blir också svårt att bedriva verksamhetsutveckling 
inom exempelvis ett socialkontor. Detta drabbar brukarna inom 
social omsorg dels genom att behandlingsmetoder inte utvecklas 
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eller kvalitetssäkras men också genom att kommunernas interna 
arbetssätt inte utvärderas i tillräcklig hög grad.  

Inom skolan finns ett upparbetat sätt för att lagra data samt flera 
analysmyndigheter (främst IFAU, Skolverket) som kan använda sig 
av denna för att undersöka utfall för individ och samhälle. För många 
huvudmän (det vill säga kommuner eller enskilda huvudmän) finns 
det dock en brist på data men också av analyskapacitet när det gäller 
att utveckla arbetet på skolan eller skolorna som finns inom kom-
munen/företaget/stiftelsen.  

Dagens integritetslagstiftning utgör ett hinder för att verksam-
heter framför allt inom skola och omsorg ska kunna använda indi-
vidbaserad statistik för att utveckla verksamheterna. Det innebär en 
betydande begränsning för möjligheten till kunskapsutveckling. 
Inom den kommunala hälso- och sjukvården för äldre har arbetet 
med kvalitetsregister ökat kunskapen om brukarnas behov och för-
bättrat vården direkt för de äldre, till exempel genom utvecklingen 
av nya arbetssätt för att förebygga fall. Inom övriga delar av social-
tjänsten (exempelvis social barn- och ungdomsvård) finns det fort-
farande mycket begränsade kunskaper om effekterna av olika 
insatser och om hur arbetssätt och metoder kan vidareutvecklas, ef-
tersom det saknas nationell statistik (Socialstyrelsen 2015; 2016). 
Problemet handlar till stor del om hur vissa statliga myndigheter och 
domstolar tolkar den lagstiftning som finns. När det exempelvis 
gäller personuppgiftslagen (PuL16) har Sverige en tolkning som är 
väldigt snäv och som dessutom ligger långt från jämförbara länder 
(SOU 2016:85). Det är en brist som drabbar medarbetarna men 
framför allt medborgarna. 

Integritetsfrågan är viktig och ska beaktas. Men den får inte stå i vägen 
för en konstruktiv diskussion om hur uppföljning genom person-
nummerbaserad statistik kan användas för att säkerställa en jämlik vård 
och omsorg för de mest utsatta i vårt samhälle.  

– Företrädare för professions- och brukarorganisationer17 

Inom hälso- och sjukvården har det länge funnits en tydlig koppling 
mellan forskningen och landstingen som sköter vården. Men också 
för vården finns det en förbättringspotential när det gäller tillgången 

                                                                                                                                                               
16 Den 25:e maj 2018 ersattes PuL av dataskyddsförordningen (GDPR). Denna förordning 
gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. 
17 Debattartikel publicerad i Socionomen (2017). 
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på och användningen av kunskapsunderlag. De nationella kvalitets-
register som finns behöver utvecklas för att öka användningsgraden 
samt minska vårdens kostnader för att uppdatera dessa. En rapport 
från Vårdanalys visar att de nationella kvalitetsregistren har utveck-
lats över tid, till exempel har flera kvalitetsregister nu en högre data-
kvalitet, men det finns flera förbättringar som behöver göras. 
Registrens kvalitet är fortfarande varierande och i flera fall märks den 
bristande kvaliteten i den fortsatt begränsade användningen (Vård-
analys 2016b). Vårdanalys konstaterar att det finns många aktörer 
som behöver information om vårdens kvalitet. Behoven skiljer sig 
naturligtvis åt, men gemensamt för patienter, vårdens professioner, 
forskare, myndigheter och företag är att de säger att de inte har till-
gång till den information de behöver.  

Dagens struktur innehåller olika journalsystem, en samling na-
tionella och regionala kvalitetsregister, hälsodataregister och olika 
fristående forskningsdatabaser. Enligt Vårdanalys bildar dessa da-
takällor ”ett lapptäcke som samlar in otroligt mycket data men som 
inte tillgängliggör informationen för användarna på ett ändamålsen-
ligt sätt.” Informationen är oöverskådlig, otillgänglig och av vari-
erande kvalitet. Dessutom saknas en strukturerad information om 
vårdens kvalitet helt inom flera områden. Enligt Vårdanalys kan de 
nationella kvalitetsregistren i sin nuvarande form aldrig erbjuda en 
helhetslösning på de rådande problemen. I stället behöver hälso- och 
sjukvården förflytta sig från dagens modell – som bara täcker vissa 
delar av vården och vissa behov, som kräver manuell inmatning och 
som styrs av kortsiktiga satsningar – mot en infrastruktur som svarar 
mot de samlade behoven, som bygger på automatiserade dataöverfö-
ringar och som är en reguljär del av det svenska hälso- och sjukvårds-
systemet (Dagens medicin 2017).  

3.6 Problemen har sin grund i styrning och ledning 

De problem som hindrar att mötet mellan medborgare och medar-
betare inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg blir så bra som 
möjligt och som har beskrivits ovan har sin grund i styrning och led-
ning. Den sammantagna styrningen innehåller alltså styrning, kultur 
och ledarskap samt organisation, processer och stöd. Tillsammans 
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utgör dessa styrning och ledning av hälso- och sjukvård, skola och om-
sorg. Problemen som skapar hinder i mötet mellan medarbetaren och 
medborgaren uppkommer i alla dessa olika delar. För att åtgärda dessa 
problem måste såväl styrning som kultur och ledarskap samt organisa-
tion, processer och stöd utvecklas. Vilket framkom i vårt delbetänkande 
(SOU 2017:56) så räcker det inte med att utveckla en del av styrningen, 
i det fallet ersättningsmodeller, utan alla delar måste beaktas.  

I nästa kapitel presenterar vi den teoretiska grunden för och i 
kapitel 4 redogör vi för den empiriska grunden för dessa principer. 
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4 Tillitsbaserad styrning 
och ledning 

Tillitsbaserad styrning och ledning är ett begrepp vi använder oss av 
för att förklara hur några av de problem som beskrivs i föregående 
kapitel skulle kunna lösas. Begreppet ska förstås som ett samlings-
namn inom vilket det kan rymmas många olika modeller och kon-
cept. Tillitsbaserad styrning och ledning definieras här som styrning, 
kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och med-
borgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera 
samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt 
säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 
Det finns olika sätt att definiera tillitsbaserad styrning och ledning, 
det finns inget rätt eller fel, Tillitsdelegationen lämnar därför öppet 
för andra definitioner. Att vi talar om både styrning och ledning beror 
på att vi ser tillit inte bara som en fråga om styrning, utan lika mycket 
som en fråga om kultur och arbetssätt. De två sistnämnda aspekterna 
benämner vi ledning. Vi vill noga betona att tillit inte ska förstås som 
en naiv hållning i relation till de yrkesverksamma, utan att det 
handlar om en balansgång där man ger ökat handlingsutrymme, men 
samtidigt fortsätter att kontrollera och utvärdera, även om man i 
högre grad än vad fallet är i dag gör det på kollegial basis och utifrån 
dialog med den granskade. Kapitlet baseras på det ramverk som 
Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius föreslår i 
den forskningsantologi (SOU 2018:38) som ligger till grund för 
detta huvudbetänkande. 
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4.1 Tre hörnstenar för tillitsbaserad styrning 
och ledning 

Vår utgångspunkt när det gäller den sammantagna styrningen och 
ledningen är att den går att dela upp i tre olika delar: styrning, kultur 
och ledarskap samt arbetsorganisation. Vi menar att de problem vi 
har observerat inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg har upp-
kommit på grund av brister inom styrningen, kulturen och ledar-
skapet samt arbetsorganisationen. Problemen som hindrar ett gott 
möte mellan medarbetare och medborgare beror inte på att enstaka 
medarbetare eller chefer agerar felaktigt. Det handlar inte heller 
primärt om att verksamheterna är kraftigt underfinansierade, även 
om det finns undantag. Det handlar främst, menar vi, om en system-
fråga som berör såväl styrning, kultur, ledarskap och organisation. 
För att åtgärda problemen, och därmed röja undan de hinder som 
finns för att mötet mellan medarbetaren och medborgaren ska bli så 
bra som möjligt, måste samtliga dessa olika delar utvecklas. 

4.2 Att skapa utrymme i mötet mellan medarbetare 
och medborgare 

Tillit är ett förhållningssätt mellan människor som också präglar hur 
man styr, leder och organiserar verksamhet. Många av de problem 
som har hämmat välfärdssektorn under senare år kan härledas till 
bristande tillit. Eftersom tillit inte har funnits till medarbetare och 
medborgare har man exempelvis valt att detaljstyra många verksam-
heter. 

Tillit handlar om att skapa utökat handlingsutrymme i mötet 
mellan medarbetare och medborgare. Ibland innebär det att med-
borgaren kan ges ökat inflytande i beslut, andra gånger handlar det 
om att medarbetaren kan få ökat inflytande. Ofta är ambitionen med 
tillit att öka handlingsutrymmet för dem båda, men det är inte själv-
klart var det ska ligga. Den offentliga medarbetaren är både service-
funktion och ”portvakt” till de skattefinansierade tjänsterna. Med 
ökad tillit vill vi hjälpa medarbetaren att fungera bättre som service-
funktion, samtidigt som vi har i åtanke att även portvaktsfunktionen 
är viktig. Denna balansgång har alltid präglat offentlig sektor, men 
kraven på service har ökat och en stor del av dess legitimitet vilar 
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i dag på förmågan att möta förväntningar avseende bemötande, 
tjänstekvalitet och brukarinflytande. Det finns också en ökad insikt 
om att tjänstekvalitet inte alltid kan regleras fram, utan förutsätter 
att vi utgår från dels medborgarens behov och upplevelser, dels det 
professionella omdömet och den inre motivation som gör det 
möjligt att fatta kloka beslut kring medborgaren, utifrån olika situa-
tioner och behov.  

4.3 Värderingsstyrda organisationer 

Forskarsamhället, såväl som samhället i övrigt, söker i dag efter be-
grepp som kan fånga upp den styrning och ledning man ser eller 
skulle vilja se utvecklas. Många olika begrepp och fält konkurrerar. 
Vissa har valt att tala om New Public Service (Denhardt & Denhardt 
2007; Denhardt & Denhardt 2015) som ersättning till NPM. Andra 
talar om New Public Governance (Osborne 2006; Osborne 2010) 
eller om ett möte mellan tjänstelogik och förvaltningslogik när offent-
liga tjänster ska samproduceras med brukaren (Osborne & Strokosch 
2013).  

Betydelsen av värderingar betonas i de flesta fall. När man minskar 
tonvikten vid reglering och mätning, får värderingar, kultur och 
professionella normer ökad betydelse. Därför hör tillit samman med 
vad som har kommit att kallas värderingsstyrda organisationer. Värde-
gemenskapen skapar trygghet i organisationen och anger riktning i 
svåra vägval. Därför har begrepp som Public Value Governance och 
Public Value Management (Bryson m.fl. 2014; Stoker 2006) blivit allt 
vanligare i forskningen. Med Public Value Management, eller värde-
ringsstyrning, är strävan snarare att ha en kontinuerlig dialog kring 
mål, syfte, aktiviteter och effekter för att säkerställa att de står i sam-
klang och att olika intressenter har fått möjlighet att påverka och 
kvalitetssäkra beslut. Stoker (2006, sid 41, fri översättning) skriver: 

Ytterst ligger styrkan i Public Value Management i dess förmåga att 
peka på den motivation som inte enbart utgår från regler eller incitament 
som drivkrafter för prestationer i offentlig sektor. Människor motive-
ras, föreslår den i stället, av att involveras i nätverk och partnerskap, dvs. 
relationer som präglas av ömsesidig respekt och lärande. 

  



Tillitsbaserad styrning och ledning SOU 2018:47 

134 

Betydelsen av organisationens kultur och värderingar blir viktigare när 
tillit lyfts fram som styrprincip i forskningen. Detta märks även i berät-
telser från välfärdssektorn. I rapporten Effektiv vård (SOU 2016:2, sid 
136) skriver utredaren Göran Stiernstedt: 

Vi är övertygade om att förhållningssätt och kulturen på alla nivåer och 
i alla verksamheter inte bara har en stor utan avgörande betydelse för 
förutsättningarna för att arbetet bedrivs effektivt. Samtidigt är detta 
”mjuka värde” svårfångat i traditionella sätt att samla, strukturera, 
bearbeta och analysera data. 

4.4 Grunden: den professionella etiken 
och ämbetsmannaetiken 

Grunden för tilliten är den professionella etiken och ämbetsmanna-
etiken. Den professionella etiken brukar man tala om när det gäller 
olika professioner eller yrkesgrupper och ofta finns den angiven 
delvis i lagstiftning. I vårdprofessionerna är grunden en omsorg om 
och ett ansvar för patientens hälsa och upplevelse. I detta samman-
hang är läkaretiken särskilt klassisk. Ämbetsmannaetiken kan ses 
som motsvarigheten bland tjänstemän, då överlappningen är bety-
dande. 

I båda dessa fall – med den professionella etiken och ämbets-
mannaetiken – vill man fånga upp de etiska förväntningar som finns 
på den offentliganställdes beteende. En del av grunden finner vi i 
lagstiftningen. En annan del av grunden finner vi i en solid kunskap 
och förståelse för arbetet (ibland kallat den professionella kun-
skapsbasen). Det finns dock ytterligare en dimension som kan göra 
medarbetarens eller ämbetsmannens (i forskningen ibland omtalad 
som frontlinjebyråkrat eller street-level bureaucrat) uppdrag särskilt 
svårt, nämligen en integritet och vilja att hjälpa medborgaren även då 
det innebär att man måste utmana regelverk och hierarkier. Ytterst 
kan det innebära att ämbetsmannen öppet måste slå larm vid miss-
förhållanden, så kallat visslande (whistle-blowing).  

Den här rollen för medarbetare i offentligt finansierad verksam-
het är viktig därför att den gör det möjligt att förebygga korruption. 
Genom att lyfta fram det ansvar medarbetaren har att slå larm vid 
missförhållanden kan man inte bara skapa förutsättningar för att 
åtgärda dessa problem, utan man kan också skapa en kultur av 
omsorg och fokus på medborgarens upplevelser. 
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4.5 Tillit – en grundläggande styrprincip 

I teorierna om styrning är tillit en grundläggande princip jämte styr-
principerna marknad och hierarki. Med tillit menas samarbete, 
kunskap lyfts i regel fram som en viktig grund för tillit. Det gäller 
inte bara andras tillit, utan även tilliten till det egna arbetet, dvs. det 
organisatoriska självförtroendet. Med marknad avses konkurrens, 
tävling och incitamentsstyrning. Med hierarki avses reglering och 
formell beslutsmakt.  

Samtliga tre styrprinciper behövs i en organisation och de behöver 
befinna sig i balans. Under senare år har vi, menade forskaren Paul 
Adler redan år 2001, tenderat att underbetona tillit i styrningen 
(Adler, 2001). I stället har tonvikten legat på marknad och hierarki. 
Som uttryck för detta ser vi inte bara de allt vanligare marknads-
lösningarna, utan också ett ökat fokus på rättssäkerhet och likvärdig-
het som har lett till ökad tonvikt av byråkratisk ordning, reglering 
och beslutshierarkier. 

Tillit är således en grundläggande styrprincip (eller filosofi, om man 
så vill) och ska inte förväxlas med de modeord eller management-
koncept som kommer och går i organisationsvärlden. Bakom tillit 
finns det en solid teoretisk bas som märks i många teoretiska fält, där-
ibland organisationsteori (företagsekonomi), statsvetenskap, socio-
logi, psykologi och beteendeekonomi (nationalekonomi). Grunden är 
den motivation som skapas när man delegerar och skapar besluts-
utrymme på den lokala nivån. 

4.6 Att göra sig tillitsvärdig 

Tillit kommer med flera viktiga förutsättningar. Vi använder ordet 
tillit för att förstå relationer såväl inom som mellan organisationer. 
I dessa sammanhang är de informella relationerna minst lika bety-
delsefulla som de formella strukturerna (Scott och Davis 2015).  

Det finns många sätt på vilket tillit har definierats. En av de 
enklaste definitionerna står Ring och Van de Ven (1992) för. De 
menar att tillit helt enkelt är tilltron till en annan parts goda vilja. En 
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mer elaborerad och användbar definition finner vi hos Mayer m.fl. 
(1995).1 De definierar tillit som:  

the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party 
based on the expectation that the other party will perform a particular action 
important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control the 
party (sid. 712) 

Mayer m.fl, (1995), betonar att tillit inte i första hand bör tolkas som 
ett emotionellt tillstånd eller en benägenhet, utan att den har en mer 
komplex underbyggnad. I centrum ställer de den upplevelse som den 
litande parten har av den andra parten. Tilliten uppstår inte ur 
tomma intet, utan den bygger på bedömning av den andra partens 
tillitsvärdighet (trustworthiness). Med det menas i vilken mån en 
annan part bedöms förtjäna tillit. Som grund för denna bedömning 
tittar man särskilt på förmåga, integritet och hjälpvillighet. Detta kan 
översättas med att kunna hjälpa, att våga hjälpa och att vilja hjälpa. 
Förmåga är de kunskaper, färdigheter och karaktärsdrag som gör att 
en person eller aktör kan ha inflytande på ett specifikt område. Olika 
förmågor är viktiga i olika sammanhang. Integritet är en konsekvent 
hållning i relation till ett antal principer och värderingar som accep-
teras av motparten. Det behöver finnas en konsistens över tid i 
denna bemärkelse och en överensstämmelse mellan påstådda prin-
ciper och verkligt agerande. 

• Hjälpvillighet (benevolence) avser viljan att hjälpa eller stödja 
den som visar tilliten, även om det innebär att personliga intres-
sen måste åsidosättas och även i situationer när det inte följer 
någon belöning. För att man ska kunna bygga tillitsfulla rela-
tioner krävs emellertid också en benägenhet att lita på andra 
aktörer (trust propensity). Olika individer har olika benägenhet 
att visa tillit. Man kan tänka sig att kultur och tidigare erfarenhet 
kan ha betydelse för denna benägenhet, men man kan också tänka 
sig att olika individer har olika personlighetsmässiga förutsätt-
ningar i detta hänseende. Förutsättningarna att påverka denna 
benägenhet kan därmed skilja sig åt.    

                                                                                                                                                               
1 Artikeln följdes upp av en ny artikel av samma forskare år 2007, i samma journal, där de 
ytterligare utvecklar sina tankar kring tillit (Schoorman, Mayer, & Davis, 2007), som ex-
empelvis separeras från begreppet förtroende. 
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• Benägenhet att visa tillit ligger begreppsmässigt nära benägenhet att 
ta risk, men den förstnämnda egenskapen är mer stabil över tid än 
den sistnämnda, eftersom risken måste bedömas mer från fall till fall 
(Mayer m.fl. 1995). Riskbedömningen är dock också central för vår 
benägenhet att visa tillit. Med inspiration från bland annat Mayer 
m.fl. (1995) har vi utvecklat Figur 4.1. Den visar hur olika faktorer 
spelar in i vår bedömning av en annan parts tillitsvärdighet, men 
också hur utfallet av den tillit man har visat tidigare (återkoppling) 
har betydelse. På så vis förtjänas ständigt tillit. 

Källa: med inspiration från Mayer et al, 1995.  

4.7 Sju vägledande principer  

För att kunna analysera insatser och deras koppling till idén om 
tillitsbaserad styrning och ledning, men också för att kunna planera 
och utveckla insatser i denna riktning, behöver ett antal grund-
läggande principer definieras. Vi föreslår här sju sådana principer. De 
är tillit, medborgarfokus, helhetssyn, handlingsutrymme, stöd, kunskap 
och öppenhet. Principerna överlappar på olika sätt och men de sam-
manbinds av det faktum att tilliten är grundläggande och att strävan 
är att skapa förutsättningar för flexibilitet, kvalitet och service i 
mötet med medborgaren. Principerna går också hand i hand med 
idén om en ämbetsmannakultur (Lundquist 1998) och den yttrande-
frihet som är viktig bas för den (Lundquist 2012). Principerna bör 
genomsyra alla delar av styrning och ledning.    
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Tillit Sträva efter att som utgångspunkt välja att 
lita på dem du samarbetar med och ha 
positiva förväntningar. 

Medborgarfokus Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i 
fokus och försök förstå vad medborgaren 
sätter värde på. 

Helhetssyn  Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och 
gemensamt ta ansvar för helheten och sam-
verka över gränser. 

Handlingsutrymme Delegera handlingsutrymme och välkomna 
medbestämmande, men var också tydlig kring 
vem som har mandat att göra vad, och skapa 
goda förutsättningar för medarbetarna att 
klara sitt uppdrag.  

Stöd  Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat 
professionellt, administrativt och psyko-
socialt stöd i kärnverksamheten 

Kunskap Premiera kunskapsutveckling, lärande och en 
praktik baserad på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. 

Öppenhet Sträva efter öppenhet genom att dela infor-
mation, välkomna oliktänkande och respek-
tera kritik. 

Betydelsen av dessa principer har lyfts fram i såväl forskning som 
utredningar. Slutbetänkandet från En nationell samordnare för effekti-
vare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Effektiv Vård 
(SOU 2016:2, sid 20), beskriver styrningen av hälso- och sjukvården 
som ”splittrad” och efterlyser mer samordning och patientfokus:  

Mångfalden och splittringen av styrningen får sannolikt effekten att 
”ingen styrning fungerar” och att förändringar uteblir. Det leder till 
ytterligare styrningsförsök, inte sällan kortsiktiga och detaljerade. Den 
detaljerade styrningen, framför allt med användning av ekonomiska 
styrmedel, utmanar den professionella autonomin och kan orsaka 
administrativt merarbete. 
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Betydelsen av samordning och starka strukturer för tillvaratagande 
av forskning och erfarenhet betonas även av regeringens särskilda 
utredare med uppdrag att föreslå ett system för nationell sam-
ordning, rådgivning och stöd till den kliniska forskningens aktörer 
(SOU 2013:87) och av Utredningen om ökad följsamhet till natio-
nella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården (SOU 2017:48). Lik-
nande slutsatser dras i en lång rad utredningar sedan millennieskiftet 
(däribland den ofta uppmärksammade Styra och ställa – förslag till 
en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118). Ett gott organi-
satoriskt självförtroende är en del av grunden för att principerna ska 
kunna tillämpas på ett bra sätt. Det innebär att man inte bara för-
väntar sig att andra ska lita på den egna verksamheten, utan att man 
också själv som chef eller medarbetare känner att man förmår leva 
upp till omgivningens krav och förväntningar. 

4.8 Relationer för tillit  

Tillitsbaserad styrning och ledning bör omfatta och genomsyra hela 
styrkedjan, från politiker till medarbetare på golvet. Tilliten bör 
också omfatta horisontella relationer, det vill säga, relationer mellan 
verksamheter och organisationer som ofta samverkar eller på andra 
sätt kommer i kontakt med varandra i olika ärenden och frågor. Det 
finns fem grundläggande relationer för tillitsbaserad styrning och 
ledning. Med utförare avser vi såväl utförare i kommunal egen regi 
som externa utförare av välfärdstjänster. 

Relationer mellan: 

• politisk huvudman och förvaltning/utförare 

• beslutsnivåer och grupper inom förvaltning/utförande verksam-
het 

• förvaltning/utförare och medborgare 

• förvaltning/utförare och externa tillsynande/granskande och 
normerande verksamhet 

• förvaltning/utförare och relaterad, samverkande verksamhet 
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Tillit mellan politiker och förvaltning/utförare  

Tillit i relationen mellan den politiska huvudmannen och utförande 
verksamhet innebär först och främst samsyn kring rollfördelningen. 
Ibland talar man förenklat om detta som att politiken ska ta ansvar för 
”vad-frågor”, medan tjänstemän eller förvaltning ska ta ansvar för 
”hur-frågor”. I praktiken kan gränsdragningen vara svår och kräva 
återkommande dialog. Man kan också använda olika beloppsgränser 
som grund för en ansvarsfördelning. 

Tillit i denna relation handlar emellertid även om formerna för 
samtalet. Det krävs en konstruktiv dialog dels mellan de politiska 
partierna och blocken, dels mellan exempelvis den politiska nämn-
den och ansvariga tjänstemän. Som en del av denna dialog behövs 
samsyn kring hur detaljerad styrningen ska vara. En hel del av den 
detaljstyrning som präglar välfärdssektorn har sin upprinnelse i den 
politiska nivån. Vad man uppfattar som en rimlig arbetsbörda för 
tjänstemän och verksamhet, i termer av resultatmått och special-
uppdrag, kan skilja sig åt. 

Relationen mellan stat och kommun samt mellan stat och lands-
ting är också en viktig del av denna dimension. SKL (2018b) menar 
exempelvis att det lokala självstyret allt oftare utmanas, då staten vill 
styra mer.  

Tilliten mellan beslutsnivåer och grupper inom 
förvaltningen/utförande verksamhet  

Tilliten mellan beslutsnivåer inom förvaltningen handlar om alla 
nivåer från ledningen till medarbetarna längst ned i organisationens 
bas, men även horisontella relationer. Denna tillit bör helst finnas 
redan mellan ledningen och nivån under den, för att sedan kunna 
ledas vidare ned i delegationsordningen. En av förutsättningarna är 
att man arbetar med chefernas roller. Chefer kommer att fortsätta 
ha verksamhetsansvar, men deras roll behöver framför allt vara 
coachande och inriktat på att hjälpa till att skapa förutsättningar för 
arbetet på lägre nivåer. Därtill kommer självledarskap, eller med-
ledarskap som ett sätt att uppmuntra medarbetare att ta ett mer 
självständigt helhetsansvar. 
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Tillit mellan förvaltning/utförare och medborgare  

Tillit mellan förvaltning/utförare och medborgare är en grundprin-
cip i den tillitsbaserade styrningen och ledningen. Med tillit som 
grundidé är avsikten att fokusera på att möta medborgarnas behov. 
Det förutsätter att dessa medborgare får möjlighet att påverka beslut 
som berör dem. Medborgare kan också mer allmänt hjälpa till att 
utveckla tjänsterna. På så vis kvalitetssäkras inte bara tjänsterna, utan 
man kan även åstadkomma högre legitimitet för förvaltningen och 
det politiska systemet. Tilliten lägger grunden för samproduktion av 
tjänster och ett partnerskap med medborgaren. 

Tillit mellan förvaltning/utförare och externa tillsynande/granskande 
och normerande verksamheter 

All form av granskning, utvärdering och tillsyn påverkar presta-
tioner i verksamheten – ibland mer än man har haft för avsikt och 
inte sällan på andra sätt (Power 1997). Även verksamhet som arbetar 
fram normer och riktlinjer, som Socialstyrelsen, påverkar. För att 
denna granskning ska bli den positiva förändringskraft som man 
önskar behöver det finnas ett tydligt inslag av tillit också i relationen 
mellan granskande och granskad verksamhet, även om den kanske 
måste balanseras mot ett kontrollerande och ansvarsutkrävande 
uppdrag. 

Den lärande, samverkande och främjande tillsynen kan ställas 
mot modeller som syftar till ett mer kritiskt ansvarsutkrävande och 
där man fastnar i stuprör. Man riskerar då att hamna i en negativ 
spiral, där tilliten gradvis eroderas och tillsynen inte blir den positiva 
hävstång som den i teorin skulle kunna vara. Därför behöver till-
synen ha en väl avvägd balans mellan främjande och ansvarsut-
krävande. I någon mån behövs båda och varje situation måste avgöra 
inriktning. Eftersom det i dag finns många myndigheter som arbetar 
med granskning, tillsyn, utvärdering och revision finns det, inte 
minst, ett behov av samverkan mellan dessa, för att inte gransk-
ningen ska tynga verksamheterna med onödigt mycket administra-
tionen eller leda till motstridiga rekommendationer. 
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Tillit mellan relaterade, samverkande verksamheter  

Tillit mellan relaterade verksamheter kan omfatta exempelvis rela-
tionen mellan stat och kommun eller mellan kommun och landsting. 
På detta område behövs det ofta förbättrade strukturer för sam-
verkan, inte minst för personer med behov av ett omfattande stöd från 
flera aktörer. Samverkan kan även omfatta exempelvis idéburen sektor, 
med idéburna offentliga partnerskap (IOP) eller privat sektor. 
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5 Principer för att utveckla 
en mer tillitsbaserad styrning 
och ledning 

Tillitsbaserad styrning och ledning är, som vi beskrev i föregående 
kapitel, styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens 
primära syfte och medborgarens behov. Det är styrning där varje 
beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhets-
perspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medar-
betaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. Tillit har, som vi 
tidigare diskuterat en komplex underbyggnad. Den bygger på en 
bedömning av den andra partens tillitsvärdighet. Med det menas i 
vilken mån en annan part bedöms förtjäna tillit. Som grund för 
denna bedömning tittar man särskilt på förmåga, integritet och 
hjälpvillighet. Detta kan översättas med att kunna hjälpa, att våga 
hjälpa och att vilja hjälpa (Bringselius 2018). 

Tillitsbaserad styrning och ledning är ingen enhetlig styrmodell, 
men den kännetecknas av en rad vägledande principer. Vår utgångs-
punkt är att beslutsfattare, chefer och medarbetare längs hela 
styrkedjan inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg kan mildra, 
eller i bästa fall lösa, de problem som finns i mötet mellan 
medarbetaren och medborgaren genom att använda dessa principer i 
styrning och ledning av verksamheterna.  

Här anger den tillitsbaserade styrningen och ledningen en rikt-
ning som gäller såväl styrning som ledning. 

I kapitel 5 diskuterar vi de sju vägledande principerna för tillits-
baserad styrning och ledning. Vi gör det med hjälp av belysande, 
lärande exempel som vi har hämtat från våra försöksverksamheter, 
vår breda dialog med medarbetare i verksamheterna, samt tidigare 
utredningar och forskning. Verkligheten är komplex och därför 
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överlappar de sju principerna delvis varandra. De är tätt samman-
kopplade och ofta beroende av varandra. När det gäller exempel 
hämtade från försöken kan samma försöksverksamhet utgöra 
exempel på flera av de sju vägledande principerna för tillitsbaserad 
styrning och ledning.  

Vi inleder med en sammanfattning och några av lärdomarna från 
Tillitsdelegationens försöksverksamheter. För ytterligare fördjup-
ning om försöksverksamheterna hänvisar vi till forskningsantologin 
”Styra och leda med tillit – forskning och praktik” (Bringselius 2018). 

5.1 Lärdomar från försöken 

Tillitsdelegationen har följt tolv försöksverksamheter i hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg. Till alla projekt har forskare varit kopp-
lade och totalt har 23 forskare från elva lärosäten från olika ämnes-
områden bidragit till det arbete som presenteras i ovan nämnda 
forskningsantologi (SOU 2018:38). Forskarna lyfter upp och 
diskuterar viktiga lärdomar kring styrningen inom kommuner och 
landsting och de pekar också på den komplexitet som kan uppstå i 
strävan att styra och leda verksamheter med mer tillit. 1 

Tillitsdelegationen har identifierat nyckelord som inhämtats från 
försöksverksamheternas berättelser, och som är viktiga i utveck-
lingen mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning: Det behövs 
mod och nyfikenhet för att våga pröva nya arbetssätt som ligger utan-
för tidigare ramar, tankesätt och strukturer. Det behövs acceptans för 
att kunna hantera misstag och dra lärdomar av dem i stället för att 
döma. Det behövs uthållighet och tålamod för att förändringspro-
cesser tar tid. Det behövs en gemensam vision att arbeta mot som 
kan engagera och involvera alla i styrkedjan.  

Tre forskare – Bo Rothstein, Lars Trägårdh och Tillitsdelegationens 
forskningsledare Louise Bringselius – har bidragit med kapitel som bre-
dare diskuterar begreppet tillit och vad det innebär i styrningen av 
välfärdstjänster – lokalt och nationellt. Bo Rothstein ger en första 
introduktion till tillit som grund för styrning och ledning. Han an-
vänder skolan som exempel och förklarar hur forskningen visar att 

                                                                                                                                                               
1 Ingen av försöksverksamheterna avser relationen mellan en upphandlande myndighet och en 
extern leverantör av välfärdstjänster. I våra diskussioner i huvudbetänkandet utgår vi från att 
många av de lärande exempel, diskussioner och slutsatser som vi gör också kan användas av 
externa utförare av välfärdstjänster. 
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skolor som präglas av hög tillit mellan medarbetare, men också 
mellan ledning och medarbetare, tenderar att vara mer framgångsrika 
än andra skolor. Det gäller även om man rensar för andra faktorer. 
Lars Trägårdh belyser tillit ur ett nationellt och historiskt perspek-
tiv. Han talar om hur det svenska folket har en bred tillitsradie, 
vilken kan förstås som hög generell tillit till människor i allmänhet. 
En förklaring kan vara svenskens positiva syn på staten, lagen och 
byråkratin, som grund för ordning. Trägårdh redogör vidare för ny 
(2017) forskning från enkätstudien Tillitsbarometern, som även ge-
nomfördes 2009. Louise Bringselius bidrar med en sammanfattning 
och diskussion av de övergripande slutsatser som kan dras från resul-
taten i antologin. Hon lyfter fram teoretiskt viktiga poänger kring 
tillit som styrprincip, hon pekar också på insikter som är väsentliga 
vid tillitsbyggande (Bringselius 2018): 

– Tillitsfull dialog mellan tjänstemän och folkvalda politiker. 

– Begränsat antal mål, regler och krav på återrapportering. 

– Kollegial kvalitetsgranskning och lärande tillsyn. 

– Gränsöverskridande samarbeten. 

– Delegerad verksamhetsutveckling. 

– Medledarskap och chefer som skapar förutsättningar. 

– Psykologisk trygghet och relationsbyggande. 

– Lösningar med medborgaren i centrum. 

– Värdegemenskap och organisatoriskt självförtroende. 

– Tid och tålamod. 

Här följer en kortfattad sammanfattning av de 12 försöksverksam-
heterna, sammanfattningen återfinns även i ”Styra och leda med tillit 
– forskning och praktik” (SOU 2018:38). I uppstarten fanns även 
Piteå kommun och Nya Karolinska sjukhuset med som försöksverk-
samheter, men förutsättningar fanns inte att fullfölja dessa försöks-
verksamheter med tillhörande forskning.    
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Landstinget i Kalmar län 

Jenny de Fine Licht och Birgitta Niklasson (Göteborgs universitet) 
har studerat förändrings- och värdegrundsarbetet i Landstinget i 
Kalmar Län. De visar hur landstinget medvetet har arbetat med att 
skapa delaktighet och inflytande för medarbetare, utifrån ledordet 
”Varje dag lite bättre – kraften av många”. Det kombineras med en 
lokal kultur där man exempelvis använder uttryck som ”Inga tokryck!” 
för att betona vikten av att arbeta med löpande små förbättringar, 
snarare än radikala omtag. Forskarna betonar vikten av att komplettera 
tilliten med förutsättningar, såsom tydliga mandat och tillräckliga 
resurser. Vidare ser de tecken på att den lokala kulturen och organisa-
tionens begränsade storlek kan ha underlättat tillitsbyggandet. 

Region Skåne 

Lina Maria Ellegård och Anna Häger Glenngård (Lunds universitet) 
har studerat effekter av övergången från prestationsbaserad ersätt-
ning till anslagsfinansiering i Region Skåne. De menar att anslags-
finansieringen visserligen har skapat förutsättningar för en mer tillits-
baserad styrning i regionen, men att det nya utrymmet ännu inte har 
kunnat användas fullt ut, eftersom handlingsutrymmet har kringsku-
rits av bland annat volymkrav och andra detaljerade uppföljningar. 
Mycket av detta handlar om att annan styrning förblivit oförändrad 
den nya ersättningsmodellen till trots. En slutsats är att det måste 
ske ett tillitsbyggande i hela styrkedjan som gör att anslagsfinan-
sieringens potential realiseras. 

Nyköping kommun 

Wanja Astvik, Robert Larsson och Jonas Welander (Mälardalens hög-
skola) har studerat hur styrning påverkar arbetsmiljö i socialtjänsten i 
Nyköpings kommun. De beskriver hur kommunen har valt att samla 
individ- och familjeomsorg i samma enhet, där det har införts ett 
kollegium för att diskutera komplexa ärenden och stöd i form av 
förste socialsekreterare och teamledare. Särskilt centralt är den ton-
vikt som läggs vid grunduppdraget utifrån lagstiftningen, snarare än 
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tillfälliga politiska mål. Konkurrens och incitament undviks, utvär-
deringar baseras på såväl kvantitativa som kvalitativa utvärderingar 
och det pågår en kontinuerlig och konstruktiv dialog mellan politi-
ker och tjänstemän. Forskarna betonar betydelsen av hur man stär-
ker medarbetarnas ämbetsmannaetos. 

Borlänge kommun 

Susanna Alexius och Tiziana Sardiello (Handelshögskolan i Stock-
holm respektive Stockholms universitet, båda knutna till SCORE, 
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) har studerat 
förändringsarbetet i Borlänge kommun, med fördjupning i social-
tjänsten. Arbetet har pågått sedan 2008 och centrala inslag är dele-
gering, god relation mellan politiker och tjänstemän och minskad 
detaljstyrning. Forskarna visar på betydelsen av personer som bär 
förändringsidén och bygger engagemang kring den. Genom värde-
grundsarbete och utbildning i ”coachande ledarskap” har kommunen 
försökt och delvis lyckats påverka attityder i hela styrkedjan. 
Forskarna analyserar materialet utifrån teori om dels medarbetar-
skap och ömsesidigt ansvar genom ”förpliktigande samspel”, dels 
teori om förändringsarbete som vardagsrutin. En slutsats är att 
tillitsfulla relationer tar tid, både att utveckla och att underhålla.  

Sundsvalls kommun – Skönsmomodellen 

Magdalena Elmersjö och Elisabeth Sundin (Södertörns högskola res-
pektive Linköpings universitet) har studerat hemtjänsten i Sundsvalls 
kommun. I denna kommun har hemtjänsten sedan år 2012 varit orga-
niserad utifrån ”Skönsmomodellen” och förändringsarbetet har bedri-
vits utifrån Vanguard-metoden. Syftet har varit att öka fokus på bru-
karnas behov och önskemål. Forskarna visar hur man har lyckats att 
skapa värde framför allt baserat på brukarperspektiv, delegering och 
samverkan. En viktig förändring har varit att man i dag ser rätten till 
olika behandling utifrån olika behov som viktigare än den tidigare idén 
om rättssäkerhet genom standardisering, dvs. att alla brukare skulle få 
samma stöd. Forskarna konstaterar att stärkta medarbetare och ömse-
sidig tillit mellan nivåer i styrkedjan är viktiga framgångsfaktorer. 
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Relationen mellan medarbetare och brukare kunde också stärkas 
genom satsningen på personkontinuitet.  

Helsingborgs stad 

Verner Denvall (Lunds universitet och Linnéuniversitetet) har stu-
derat initiativet Bostad först i socialtjänsten i Helsingborgs stad. 
Detta innebär att hemlösa personer med missbruk eller psykisk 
ohälsa erbjuds en bostad med förstahandskontrakt samt tillgång till 
stöd i form av ett mobilt team som är tillgängligt dygnet runt. Det 
ställs inga krav på direkt motprestation, men ambitionen är att bru-
karna självmant ska välja att ta emot stöd för att få en mer ordnad 
social situation. I Helsingborg har brukarna även bjudits in att bidra 
till gemensam tjänsteutveckling inne i socialtjänstens verksamhet, 
med goda resultat. Studien visar på vikten av att visa brukaren tillit, 
men också på den spänning som kan uppstå internt när yrkesprofes-
sionella kan uppleva att brukaren går in på den professionella 
domänen. 

Alingsås kommun och Bräcke diakoni 

Karin Josefsson och Mattias Elg (Borås högskola respektive Linné-
universitetet) har studerat det idéburna partnerskapet mellan 
Alingsås kommun och Bräcke diakoni2 som tar form som en sam-
manhållen vårdkedja för demenssjuka. De använder sig av begreppet 
resiliens och avser med det ett system där medarbetare löpande kan 
anpassa sina arbetssätt till olika typer av förändringar. I den vård-
kedja de har studerat samverkar kommunens stödresurser, civilsam-
hälle, primärvård, rehabilitering, hemtjänst, särskilt boende, patient 
och anhöriga. De betonar bland annat betydelsen av personalrör-
lighet, lärande utvärdering och aktivt ansvar för koordinering. De 

                                                                                                                                                               
2 Vi beskriver i betänkandet lärdomar som försöksverksamheten i Alingsås kommun och Bräcke 
Diakoni har gett oss. Vi är dock medvetna om att Konkurrensverket bedömt att Alingsås kom-
muns överenskommelse med Bräcke Diakoni har gjort en otillåten direktupphandling av äldre-
boende. Överenskommelsen har kallats idéburet offentligt partnerskap, och ansågs av kommu-
nen inte vara upphandlingspliktigt, medan Konkurrensverket anser att det gäller ett köp av en 
tjänst och borde ha utannonserats i enlighet med gällande regler för upphandling. Konkurrens-
verket menar att det inte finns något särskilt undantag för den idéburna sektorn utan upphand-
lingsreglerna gäller för alla leverantörer.  
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betonar också vikten av öppenhet mellan alla aktörer i styrkedjan 
och handlingsutrymme för vårdpersonal.  

Falu kommun 

Johan Hansson (Uppsala universitet) har studerat elevhälsan i Falu 
kommun. Han använder teori kring kunskapsintegration för att för-
klara det samarbete som inleddes år 2017 mellan Falu kommun och 
Landstinget Dalarna kring tidiga och samordnade insatser för barn med 
särskilt behov av stöd. Materialet visar på hur man kan åstadkomma 
tvärprofessionellt lärande. Utvecklingsarbetet inspirerades av den så 
kallade Skottlandsmodellen, där systemsyn och effektmål är viktiga 
inslag. Hansson rekommenderar bland annat att en nulägesbeskrivning, 
syfte och resultatindikatorer måste formuleras gemensamt. Han talar 
också om vikten av uthållighet, nyfikenhet och lyhördhet. 

Malmö stad 

Dalia Mukhtar-Landgren och Niklas Altermark (Lunds universitet) 
skriver om kollegial kvalitetsgranskning i Malmö stads förskoleför-
valtning. De sätter särskilt ljuset på spänningsfältet mellan tillit och 
kontroll, och hur detta hanteras inom ramen för förvaltningens 
arbete med utvecklingsbesök. De visar framför allt hur det finns en 
upplevd maktobalans mellan medarbetare och överordnade som kan 
vara svår att överbrygga, även om man gör ganska betydande insat-
ser. Genom medvetenhet och samtal om denna upplevelse kan man 
stärka och utveckla relationer och öka förutsättningarna för tillit. De 
pekar också på hur kollegialt lärande bäst förstås som ett perspektiv 
som bör genomsyra hela arbetet med utveckling och uppföljning i 
verksamheten, snarare än som en avgränsad metod. 

Linköpings kommun 

Ola Fransson (Malmö universitet) skriver om kollegial kvalitets-
granskning i grundskola, utifrån en studie av Linköpings kommun. 
Där har man använt ett verktyg kallat Intern Insyn Grundskola 
(IIG). Detta utvecklingsprojekt utesluter inte traditionell skolin-
spektion, utan ska snarare betraktas som ett viktigt komplement. 
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Fransson rekommenderar att denna typ av insats ges större betydel-
se i – framför allt den statliga – styrningen av skolan framöver, som 
ett sätt att ge professionerna och de lokala skolorna bättre inflytande 
över sin egen verksamhetsutveckling. 

Skolinspektionen 

Magnus Erlandsson (Malmö universitet) skriver om Skolinspektio-
nens initiativ med regelbunden kvalitetsgranskning som komple-
ment till den regelbundna avvikelserapporteringen i tillsynen. Med 
en mer kvalitativ granskning vill man främja kvalitetsutveckling i 
dialog, vilket ligger i linje med tillitstanken. Erlandsson beskriver hur 
kvalitetsgranskningen av många upplevs som värdefull, men fort-
farande krävande i termer av tid och administration. Han betonar 
vikten av frivillighet och att de granskade får möjlighet att göra vissa 
självständiga val, vad gäller exempelvis utvecklingsområden och in-
satser. Skolinspektionen skulle vidare kunna dra större nytta av skol-
ledarens egen analys i sin bedömning. Erlandsson pekar också på 
möjligheten att låta skolinspektörerna specialisera sig i högre grad, 
för att kunna hjälpa skolor med olika typer av behov. 

Inspektionen för vård och omsorg och Arbetsmiljöverket 

Linda Moberg vid (Uppsala universitet) skriver om samordnad till-
syn, utifrån en fallstudie av ett gemensamt projekt vid Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) och Arbetsmiljöverket (AMV). Pro-
jektet fokuserade på tillsynen av socialtjänst och akutsjukvård. 
Mobergs studie visar att avsaknaden av ett gemensamt syfte för-
svårar samverkan i det aktuella fallet, men att det fanns tecken på ett 
brett stöd såväl internt som externt för satsningen. Möjligen kan 
samverkan vara lättare att motivera när man ser ett konkret problem. 
Ramar och strukturer för samverkan behöver förtydligas, men 
Moberg betonar att det kan vara värt att inleda samverkan med att 
myndigheterna börjar med att informera varandra om pågående och 
planerad tillsyn, för att sedan påbörja samverkan vid behov.   
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5.2 Medborgarens fokus 

Med principen om medborgarfokus avses att ha medborgarens 
perspektiv – kärnuppdraget – i fokus och försöka förstå och möta 
dennes behov och upplevelser.  

Nyckelord är: dialog och inflytande (Bringselius 2017a). 
 
Problem som kan mildras av denna princip är:  

• Medborgarna upplever sig inte vara delaktiga. 

• Bristande anpassning efter medborgarnas förutsättningar och 
behov. 

• Bristande likvärdighet bland medborgarna. 
 
Enligt SKL:s inventering uppger 46 procent av kommunerna att 
brukarsamverkan är uttalad i kommunens styrmodell (värdegrund) 
och gäller för hela organisationen, och 39 procent att den är det i viss 
mån genom brukarens/medborgarens fokus.3 

5.2.1 Vad avses med medborgarfokus?  

En grundläggande princip i en tillitsbaserad styrning och ledning är 
medborgarfokus. Med den avses att verksamheterna fokuserar på 
kärnuppdraget för offentlig sektor, det vill säga att så bra som möj-
ligt möta medborgarnas behov och önskemål – även när detta inte 
ligger inom den egna verksamhetens ansvarsområde. Denna princip 
ligger således nära principen om helhetssyn (se avsnitt 5.3).  

Huvudfokus inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg bör 
vara att på ett rättssäkert sätt möta patienten, eleven eller brukarens 
förutsättningar och behov utifrån de politiskt satta ramarna och 
målen. Vikten av ett starkt medborgarfokus återkommer i samtliga 
av Tillitsdelegationens tolv försöksverksamheter. För att uppnå 
detta bör verksamheterna bli bättre på att förstå medborgarens 
situation och i vissa fall involvera medborgaren i högre utsträckning.  

I ett medborgarfokus ligger att erkänna att en medborgare som 
mottar stöd och service är både en resurs och en aktör. Medborgaren 

                                                                                                                                                               
3 SKL:s inventering av utvecklingsarbeten hos kommuner, en enkätrapport. 
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har värdefull kunskap och erfarenhet som är nödvändig för att 
identifiera behov och rätt stöd. I den evidensbaserade praktiken är 
individens erfarenheter och önskemål liksom kontext och personens 
situation viktiga delar utöver professionell expertis och bästa till-
gängliga kunskap. I val av insatser ska individens erfarenhet och 
önskemål väga tungt, särskilt om kunskap om en insats effekter 
saknas eller är bristfällig. Centralt är därför att informera om och 
diskutera olika insatser och vilken kunskap som finns om förväntade 
effekter (jämför Bringselius 2018). 

Som aktör kan brukaren, patienten, eleven många gånger i olika 
hög grad också medverka i sina egna insatser. Delaktighet kan delas 
upp i allt från information, konsultation, dialog, inflytande till med-
beslutande (SKL 2013). En person som blir involverad upplever med 
största sannolikhet en insats som mer relevant. Det kan även öka 
förutsättningarna för att en insats blir verkningsfull (SBU 2017). 
Utifrån idéer kring demokrati och självbestämmande finns också ett 
självändamål i att involvera medborgarna i utformningen och imple-
menteringen av tjänster som påverkar dem, att medborgare kan be-
döma sina behov själva och medverka till att förbättra sin livskvalitet. 
Allt mer kunniga medborgare förutsätter också att de ska få möjlig-
het att påverka beslut som gäller deras hälsa och framtid och precis 
som man talar om ämbetsmännen som ”demokratins väktare”, kan 
man även tala om medborgare/brukare som detta. 

Utöver i det enskilda mötet har medborgarna en roll att spela för 
verksamheten i stort. Patienter, brukare och elever har en exklusiv 
kunskap och erfarenheter som mottagare av stöd och service, såsom 
multisjuk, drogberoende, hemlös eller med behov av specialpedago-
giskt stöd. Inom många områden kan medborgarna, de som är mot-
tagare av en viss tjänst eller insats, ha kunskap som är viktig för att 
verksamheten ska kunna förbättra sig. Verksamheterna har därför 
mycket att tjäna på att involvera medborgaren och lära av dennes er-
farenheter. Medborgare som har kontakt med flera myndigheter får 
även ett helhetsperspektiv som är värdefullt. Den enskilda myndig-
heten kanske bara ser en del av en process medan medborgaren kan 
ha erfarenhet av hela processen kring exempelvis en sjukdom.  

Genom att inkludera och lyssna till medborgaren kan nya per-
spektiv och idéer generera utveckling och förbättring i verksam-
heten. För individen kan inflytande i stöd och service således bidra 
till ökad kvalitet i de välfärdstjänster personen tar del av och ge 
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bättre resultat. På organisationsnivå kan det bidra till utveckling av 
verksamheter, högre grad av måluppfyllelse och ökad effektivitet. 
Begrepp såsom medskapande, co-production eller brukar-/patient-
medverkan används för att beskriva ett arbete för att systematiskt ta 
till vara erfarenheter och kunskaper från dem som använder eller ska 
använda tjänsten (SKL 2015a). 

5.2.2 Vad krävs?  

Tillitsdelegationen har identifierat några förändringar i styrning och 
ledning som är nödvändiga för att principen om medborgarfokus ska 
få genomslag i verksamheterna och som omfattar några av de andra 
principerna: 

• Tydlig prioritering. 

• Ökat handlingsutrymme för ett tydligare fokus på medborgaren. 

• Ett förhållningssätt som grundar sig i att se medborgaren som 
resurs och aktör. 

• Systematiskt ta tillvara erfarenheter och möjliggöra delaktighet. 

• Helhetssyn och tillit till andra professioner. 

Dessa förutsättningar utvecklas ytterligare i det följande avsnittet. 
I avsnitt 5.2.3 ges ett antal lärande exempel, bland annat från försöks-
verksamheter, som belyser principen om medborgafokus. 

Tydlig prioritering 

Förtroendevalda och chefer för förvaltningar och verksamheter be-
höver tydligt prioritera medborgarfokus som övergripande inrikt-
ning och utgångspunkt för verksamheten och organisationen. Detta 
kan ske genom att exempelvis inriktnings- och prioriteringsbeslut 
tas för att utveckla organisationen utifrån ett medborgarperspektiv.  
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Ökat handlingsutrymme för ett tydligare fokus på medborgaren 

Ett ökat handlingsutrymme för verksamheterna närmast medbor-
garna är en av våra sju principer. Den utvecklas mer i avsnitt 5.4. Här 
betonas vikten av ett sådant handlingsutrymme för att möjliggöra 
ett medborgarfokus. Medarbetare och första linjens chefer behöver 
ha utrymme att fatta beslut som gynnar medborgaren och möjlighet 
att involvera medborgaren i större utsträckning. Både när det gäller 
val av individuella insatser och stöd, liksom för verksamhetsutveck-
ling. Om detta saknas får det till följd att medborgarnas synpunkter 
efterfrågas, men att det i praktiken saknas utrymme att låta dem på-
verka val av insatser. Det innebär också att det saknas handlingsut-
rymme för att ta tillvara, utveckla och anpassa verksamheten utifrån 
medborgarnas synpunkter. Handlingsutrymmet behöver dock an-
passas till uppdraget och förutsättningarna i respektive verksamhet, 
där exempelvis skolan skiljer sig i förhållande till vården och 
omsorgen.  

För individuellt anpassade insatser och stöd krävs bland annat 
förmågan att hantera och möta medborgares varierande behov, ett 
bra bemötande, samt att medarbetare och medborgare har tid och 
resurser för att bygga förtroendefulla relationer. Det krävs också 
många gånger att medarbetarna har tillgång till en bred verktygslåda 
och flexibelt stöd när medborgaren har sammansatta behov. Det 
krävs också möjlighet för medarbetare att samverka över verksam-
hets- och organisationsgränser samt ett ansvarstagande för helheten. 
Centralt är även uppföljning och långsiktighet.  

En delegerad verksamhetsutveckling innebär att medarbetare 
som möter medborgare får mandat och resurser för att testa idéer 
och utveckla verksamheten. I försöksverksamheterna i Försök Tillit 
återkommer testbäddar4 och positiv feedback som viktiga inslag. 
Medborgarna kan involveras i enlighet med tankar om servicedesign 
eller tjänstelogik. Parallellt med ett ökat handlingsutrymme för med-
arbetarna att utveckla verksamheten, i samarbete med medborgarna, 
behöver kunskapen öka om möjligheter och utmaningar med sam-
skapande och co-production i olika miljöer. Det handlar bland annat 
om hur medborgarnas erfarenheter ska vägas mot medarbetarnas 
(Denvall 2018).  

                                                                                                                                                               
4 En test- och demonstrationsmiljö. Finns inom privat och offentlig sektor för att kunna 
utveckla verksamheter. 
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Ett förhållningssätt som grundar sig i att se medborgaren  
som resurs och aktör 

Ytterligare en viktig förutsättning för ett stärkt medborgarfokus är 
att organisationen och medarbetarna utgår från ett förhållningssätt 
och bemötande som har sin grund i att ta tillvara och se medborgar-
ens resurser och rättigheter. Det betyder att på allvar vilja utgå från 
medborgarens perspektiv och se meningen med samskapande.  

Vikten av ett förändrat förhållningssätt lyfts av Socialstyrelsen 
(2013). Enligt dem handlar brukarinflytande om att i grunden för-
ändra uppfattningen om relationen mellan socialarbetaren och bru-
karen. Brukarinflytande bör vara mer än att en enskild brukare eller en 
grupp brukare får eller tar emot information. Utgångspunkten är att 
maktförhållanden mellan de som är mottagare av insatserna och med-
arbetarna bör förändras i syfte att utveckla en mer ändamålsenlig 
praktik. Det traditionella förhållningssättet, där socialarbetaren ska 
lösa individens situation och den enskilde är mottagare av insatser, 
bör ersättas av en modell där individen är med och utgör en aktiv del 
i beslut som rör hens livssituation. Detta gäller för såväl vuxna och 
äldre som för barn och ungdomar. Enligt det nya synsättet anses de 
erfarenheter som individen bär med sig vara en viktig kunskapskälla 
för att utveckla olika verksamheter och hitta insatser som är till hjälp 
för honom eller henne. Att inte ta med individens kunskap innebär 
att man förlorar värdefulla bilder av verkligheten. Detsamma gäller 
den kunskap som brukarorganisationerna förmedlar. De har ofta en 
central roll när det handlar om att samla individernas kollektiva er-
farenheter, och kan därmed betraktas som en betydelsefull kun-
skapskälla (Socialstyrelsen 2003; 2013).  

Utöver förhållningssätt krävs också att möjliggöra det reella infly-
tandet. Vid utarbetandet av exempelvis en individuell plan krävs för-
måga och vilja att verkligen efterfråga och involvera patienten, bru-
karen eller elevens önskemål och erfarenheter. Detsamma gäller vid 
val av insatser. För verksamhetsutveckling krävs motsvarande. Med-
arbetarna behöver ha kunskap om hur de på ett bra sätt kan involvera, 
interagera och lyssna på medborgarna (jämför t.ex. Denvall 2018).  
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Systematiskt ta tillvara erfarenheter och möjliggöra delaktighet 

Olika system för feedback från kunder är i dag vanliga i privat sektor. 
Här har offentlig sektor ett utvecklingsområde. Med begreppet 
whistle-blowing, eller visslande, talar vi om möjligheten för med-
arbetare att slå larm om missförhållanden. Sådana feedbacksystem, 
bör i större utsträckning också utsträckas till medborgare. Möjlig-
heterna till återkoppling bör inte enbart handla om att uppmärk-
samma tecken på missförhållanden, utan även om konkreta förslag 
på hur verksamheten skulle kunna utvecklas och förbättras (se av-
snitt 5.7 för en diskussion om visslande för medarbetare). På så vis 
kan medborgare och förvaltning gå hand i hand i utvecklingsarbetet 
och den stora kraften och kunskapen i det bredare samhället tas till-
vara. Vidare krävs det att organisationen skapar förutsättningar för 
dialog med brukare, patienter. Det kan ske bland annat genom att 
brukare bjuds in att delta i samtal om hur verksamheter kan utveck-
las för att bättre möta erfarenheter och behov.  

Samtidigt är det angeläget att komma ihåg att alla patienter, elever 
eller brukare inte har samma önskemål kring bemötande, upplevd 
kvalitet eller behov. Ett balanserat, systematiskt och analytiskt förhåll-
ningssätt till inhämtad kunskap är därför nödvändig för att sträva efter 
att beakta alla medborgares önskemål och behov så väl som möjligt. När 
insatserna är anpassade efter medborgarens förutsättningar och behov 
kan insatserna också bli olika beroende på vilken medborgare de är 
anpassade för. Det är viktigt att det inte leder till omotiverade skillnader 
mellan medborgare inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. 
Rättssäker, opartisk och jämlik behandling av medborgare, samt att 
upprätthålla balansen mellan demokrati och service, är avgörande för 
verksamheternas långsiktiga legitimitet (jämför Rothstein 2014).  

Vår välfärdssektor är politiskt styrd och finansierad med offent-
liga medel. Demokratiska aspekter där medborgare har insyn och 
kan ställa förtroendevalda till svars för beslut är därför av stor vikt. 
Likaså att kunna följa hur resurser prioriteras och används. Ett ökat 
inflytande för brukarna kan medföra konsekvenser för ansvarsutkrä-
vandet. Att medborgare uttrycker önskemål innebär inte per auto-
matik att dessa kan tillgodoses. Lagar och regler kommer först, och 
självklart ska hälso- och sjukvårdens uppdrag fortsatt vara att prio-
ritera vård och behandling till de som mest behöver den. Likaså 
kommer socialtjänstlagen, skollagen och all annan lagstiftning sätta 



SOU 2018:47 Principer för att utveckla 

157 

gränser för vad som är möjligt att tillmötesgå. Även ekonomin sätter 
gränser för vad som är möjligt. Däremot finns stor anledning att vara 
lyhörd för den enskildes önskemål och synpunkter på vad som är 
viktigt för hen i mötet med professionella medarbetare.  

Helhetssyn och tillit till andra professioner 

Som nämndes i inledningen ligger principen om medborgarfokus 
och principen om helhetssyn nära varandra. Principen om helhets-
syn utvecklas mer i avsnitt 5.3. Medborgare som möter offentlig 
sektor har många gånger flera parallella behov, där åtgärder ibland 
också behöver samordnas och samverka för att skapa en helhet och 
ett verkningsfullt stöd. En verksamhet som styrs och leds utifrån en 
helhetssyn har därför fokus på brukarens, patientens behov i stället 
för den egna verksamhetens. Genom att exempelvis kartlägga bru-
kares och patienters kontakter med olika delar av offentlig sektor 
eller ”resor” synliggörs mötet genom medborgarens ögon. En sådan 
helhetssyn utifrån medborgarens perspektiv är ett nödvändigt 
komplement för att åstadkomma ett medborgarfokus. 

Helhetssyn är nära kopplat till behovet av samverkan med andra 
professioner. För att lyckas med samverkan med andra verksamheter 
och professioner krävs bland annat kunskap om varandras uppdrag 
och mandat och en tillit till andra att de också tar ansvar och agerar 
utifrån sin professionella kunskap.  

5.2.3 Lärande exempel 

Under utredningens genomförande har vi stött på en lång rad exem-
pel på initiativ där medborgare involverats i förbättringsarbetet. 
Nedan beskriver vi lärande exempel från Helsingborg, Sundsvall, 
Norrtälje, Göteborgs respektive Stockholms stad.   
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Brukaren som aktör i sin egen insats i Helsingborg 

Helsingborgs kommun arbetar i dag, utifrån en metod som heter 
Bostad först där den hemlösa är en viktig medproducent. Metoden 
bygger på att socialtjänsten har tillit till att den hemlösa vill ta ansvar 
för sin situation med stöd av socialtjänsten.  

Helsingborgs kommun använde under en längre tid den så kallade 
trappstegsmodellen för att minska hemlösheten i kommunen. Enligt 
den modellen är en bostad målet för den hemlöse. Innan bostad blir 
aktuellt ska den hemlöse personen möta en rad krav som exempelvis 
drogfrihet eller deltagande i socialtjänstens aktiviteter. I en amerikansk 
studie vände socialarbetarna på interventionen. De menade att bostaden 
var ett medel för att kunna hantera drogberoende och social utsatthet. 
Interventionen som kallades Housing first gav goda resultat i flera olika 
effektutvärderingar runtom i USA (Socialstyrelsen 2009). Modellen 
kan ha lokala variationer men den grundläggande idén är att människor 
får ett permanent boende som ett första steg. Metoden har starkt 
vetenskapligt stöd och rekommenderas i nationella riktlinjer både för 
personer med psykisk ohälsa och med beroendeproblematik (Social-
styrelsen 2017), men det är relativt få kommuner (ungefär 20 stycken) 
som använder sig av metoden i Sverige.  

I Helsingborg började kommunen med modellen 2015. Modellen 
är en reguljär del av verksamheten som fanns även innan den blev en av 
Tillitsdelegationens försöksverksamheter. Rent praktiskt går det till så 
att hemlösa personer erbjuds en bostad först. Efter det utformas stödet 
utifrån den enskildes önskemål och behov tillsammans med social-
tjänsten. Det enda motkravet är att man betalar hyran och inte stör 
grannarna. I Bostad först är den hemlösa en viktig medproducent. 
Insatsen bygger på att socialtjänsten har tillit till att den hemlösa vill ta 
ansvar för sin situation med stöd av socialtjänsten. Det handlar mindre 
om kontroll och regeluppföljning och mer om tillit och samarbete 
mellan myndigheter och medborgare (Knutagård 2009). Socialtjänsten 
måste ge ifrån sig visst ansvar och medborgaren själv måste ta ett större 
ansvar med stöd från socialtjänsten.  

Får brukare själva vara med och utveckla tjänsterna och bestämma hur 
de ska se ut blir resultaten bättre. Det är härligt att vara kollega med 
dem som är brukare. Men det kräver mod.  

– Socialsekreterare Helsingborgs kommun5 

                                                                                                                                                               
5 Från Fria Tidningen 2018.  
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Resultaten för Helsingborg är goda utifrån såväl forskares slutsatser 
som verksamhetens egna uppföljningar. Hittills har 55 personer fått 
ett förstahandskontrakt genom Bostad först. Av dessa bor 85 procent 
kvar i sina lägenheter. Målet är nu att arbetssättet ska spridas till fler 
av kommunens stödboenden. 

Jag ser ju att personerna bor kvar. Vi håller inte på med kontroll, vi är 
ett stöd och tror på den enskilda. Vi ser förmågan hos den som får lä-
genheten och låter det växa. Vi är bara stödet, vi är inte kontrollen. Det 
är nog den största skillnaden. Det är att vända på hela synsättet. 

– Socialsekreterare Helsingborgs kommun6 

En ambition med att öka medborgarnas inflytande i processen och 
att ge dem mer ansvar är att öka förtroendet för socialtjänsten och 
att motverka den misstänksamhet som ibland finns hos hemlösa 
(SKL 2016c). I Helsingborg har de tidigare bostadslösa också som 
kollektiv utvecklat sitt inflytande och stöd. De boende inom Bostad 
först har skapat en förening, ”G7‐gruppen”, som syftar till att utgöra 
ett stöd för personer som bor i lägenheterna, inte minst på deras fri-
tid. Denna grupp har även varit en aktiv part i samtalen med staden 
och ingår i flera av de olika projekt som ingår i utvecklingsarbetet 
kring brukarmedverkan. Brukare deltar i en ledningsgrupp för utveck-
ling där de för fram idéer om förändring av tjänster (Denvall 2018). 

Fokus på medborgaren i Sundsvalls hemtjänst  

Skönsmon är ett av hemtjänstområdena i Sundsvalls kommun. Här 
påbörjades under 2012 ett pilotprojekt för införande av en ny arbets-
modell som bygger på Vanguard-metoden. Organisatoriska och ar-
betsrelaterade förändringar har gjorts för att förbättra hemtjänsten. 
Nya arbetsprocesser och arbetssätt har tagit form, men framför allt 
har fokus flyttats till brukaren med stöd av metoden. Det är bruka-
rens behov och önskemål som stått i centrum i förändringsarbetet. 
En grundläggande utgångspunkt i Vanguard-metoden är att standar-
disering gärna leder till detaljstyrning och att sådan därför inte 
gynnar ett brukarperspektiv som beaktar att brukarna har varierande 
behov. Metoden innehåller olika steg för att få ökad kunskap om or-
ganisationen och hur den motsvarar brukarnas behov. Exempelvis 
framkom att brukarna önskade personalkontinuitet men det var 
                                                                                                                                                               
6 Från Sveriges Radio (2018)  
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inget som följdes upp i organisationen och det fanns en tro hos led-
ningen att det skulle öka kostnaderna för verksamheten. Genom för-
ändringsarbetet fick brukarna högre personkontinuitet samtidigt 
som kostnaden gick ner eftersom sjuktalen bland personalen 
minskade (Elmersjö & Sundin 2018).  

Orsakerna till det framgångsrika förbättringsarbetet i Sköns-
mons hemtjänst har sannolikt varit en kombination av olika fram-
gångsfaktorer, däribland samverkan mellan olika nyckelpersoner i 
och omkring kärnverksamheten. Dessutom har det hela tiden 
funnits en politisk enighet i kommunstyrelsen som stöd för utveck-
lingsarbetet. Generellt beskrivs att man uppnått en förbättring av 
kvalitet i omsorgen för kunden/brukaren, bättre arbetssituation för 
personal samt en ekonomi i balans. Mot bakgrund av de positiva er-
farenheterna och resultaten gick Sundsvalls kommun vidare och im-
plementerade arbetsmodellen i hela den kommunala hemtjänsten i 
egen regi stegvis under 2014 och 2015 (Daneryd 2017).  

Patienten som aktör i sin egen behandling 
– Bättre egenvård med digital lösning i Norrtälje  

Runtom i landet har det bedrivits ett flertal projekt där hjärtsjuka 
patienter har genomfört egenvård från hemmet via en digital 
läsplatta. Ett sådant projekt har genomförts i Norrtälje där vårdbo-
laget Tiohundra testat ett arbetssätt där hjärtsjuka patienter varit en 
viktig medproducent av vården med hjälp av det digitala hjälpmedlet. 
Hjälpmedlet består av en våg och en pekdator, som ser ut som en 
läsplatta. Patienten väger sig varje morgon och vikten registreras i 
det digitala hjälpmedlet. Utifrån viktförändringar kan patienten, via 
läsplattan, ordineras en ökad eller minskad medicinering. Var femte 
dag lägger patienten in andra uppgifter om sitt mående (exempelvis 
andfåddhet, trötthet och svullnad). Om uppgifterna tyder på förvär-
ring av tillståndet uppmanas patienten av läsplattan att kontakta sin 
vårdgivare, vilket går att göra direkt via hjälpmedlet. Själva hjälp-
medlet innehåller även information om sjukdomen och råd om kost 
och livsföring. 

Hjälpmedlet besparade landstinget resurser eftersom patienterna 
själva utför en grundläggande kontroll och uppföljning. Samtidigt 
blev patienterna mer involverade i sin egen vård, något som har ett 
egenvärde för många patienter (Tiohundra, 2018).  
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Med Optilogg (digital läsplatta) hjälper man patienten att ta en aktiv 
roll i sin egenvård. 

– Kvalitetsutvecklare Norrtälje sjukhus7 

I Norrtälje minskade sjukhusinläggningarna av hjärtsviktspatienter 
med mer än en tredjedel under projektperioden. Det visade sig även 
att de patienter som deltog kände sig tryggare. Ett annat resultat var 
att det skedde en viss omförflyttning av patienterna från akutmot-
tagningen till medicinmottagningen i Norrtälje. Antal vårddygn på 
sjukhuset minskade, medan det blev mer att göra på medicinmottag-
ningen.  

Vi slipper en del inläggningar och akutbesök. Det blir lite mer kontakt 
med oss, och det är bra att det styrs över hit. 

– Sjuksköterska medicinmottagningen Norrtälje8 

Brukare som aktörer i verksamhetsutveckling  
– brukarrevision i Göteborgs stad  

I Göteborgs stad används sedan några år tillbaka en brukarrevision 
för att utveckla verksamheterna inom vård- och omsorgsboende. 
Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhets-
utveckling. Revisionen går ut på att brukare intervjuar brukare. Den 
fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande. 
Genom att brukare intervjuar andra brukare kan Göteborgs stad få 
reda på vad ”de som Göteborgs Stad är till för” tycker om verksam-
heten. Brukarrevisionen är ett komplement till vanliga enkäter. 
Verksamheterna kan beställa en brukarrevision och betalar sedan 
själva för den. Göteborgs stad menar att de når brukarperspektivet 
på två sätt, dels genom att brukare utför revisionen och dels genom 
att revisionen fokuserar på brukarnas upplevelse av inflytande, del-
aktighet och bemötande. På så sätt försöker man ta tillvara på den 
kompetens som en person med egen brukarerfarenhet har. 

Brukarrevision innebär att brukarna får en möjlighet att föra fram 
sina synpunkter. Modellen leder till att de som intervjuar och de som 
blir intervjuade lär sig mycket. Verksamheterna får reda på vad de 
gör bra och vad som behöver förbättras och de får också möjlighet 
att jämföra sig med varandra (Göteborg 2018). 

                                                                                                                                                               
7 Från Tiohundra (2017) 
8 Från Suntarbetsliv (2017)  
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Utökat hembesöksprogram i Rinkeby utifrån medborgarnas behov 

När ett barn är nyfött tar barnavårdscentralerna (BVC), hand om 
den uppföljande vården. Inför första mötet med en BVC-sköterska 
erbjuder vården föräldrarna ett hembesök, i enlighet med det natio-
nella barnhälsovårdsprogrammet. Hembesöket innebär helt enkelt 
att sköterskan kommer till hemmet i stället för att föräldrarna tar sig 
till en vårdinrättning. I de flesta fall genomför barnhälsovården hem-
besök i samband med ett barns födelse, men besöket är frivilligt och 
det är stora skillnader avseende hur ofta hembesöken blir av inom 
landet.  

Stockholmsområdet Rinkeby var ett område där få hembesök 
genomfördes. Området har en förhållandevis hög grad av social ut-
satthet och höga ohälsotal, både bland barn och vuxna. Med anled-
ning av detta fanns en stark önskan, både från socialtjänsten och 
barnhälsovården, att på ett bättre sätt täcka de behov man såg gäl-
lande barns villkor och hälsa i området. 2013 startades ett gemen-
samt projekt som omfattade ett utökat hembesöksprogram (upp till 
sex tillfällen). Fler yrkesgrupper som närvarade vid besöken för att 
bättre nå ut, fånga upp och möta medborgarnas behov. Programmet 
utgick från barnhälsovårdens befintliga arbete, men en utökad del 
handlade om att även socialtjänsten deltog med familjerådgivning 
vid detta hembesök. Exakt vilken insats, samt vilken omfattning på 
denna, respektive familj fick var upp till familjerådgivarna och barn-
hälsovårdssjuksköterskornas bedömning. 

Sedan tidigare fanns vetenskaplig evidens för att hembesökspro-
gram inom hälso- och sjukvården till nyblivna föräldrar har gynn-
samma effekter, både på kort och lång sikt (Kitzman m.fl. 2010; 
Dodge m.fl. 2014). Emellertid saknades sådan evidens för social-
tjänstens medverkan. Projektet initierades mot bakgrund av en ge-
mensam uppfattning hos barnhälsovården och socialtjänsten i stads-
delen att det finns behov av utökade insatser till stöd för föräldrar, 
för att förbättra barnens hälsa. En utvärdering har visat att de ut-
ökade hembesöken bidrog till ökad trygghet i den egna föräldra-
rollen hos de nya föräldrarna. Det finns också indikationer på att 
tilliten till hälso- och sjukvården ökade genom den fördjupade 
kontakt och förtroendet som hembesöken av BVC-sköterska och 
familjerådgivare givit. Bland förstfödda i Rinkeby som fått hem-
besök märks bland annat en ökad täckningsgrad av MPR-vaccin, 
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minskning av akutbesök och inläggning på sjukhus hos barn ett till 
två år i Rinkeby. Enligt utvärderingen har projektet även lett till en 
ökad kunskap om det svenska samhällets stöd för föräldraskap och 
forskarna menar att programmet på lite längre sikt kan bidra till ökad 
integration (Marttila m.fl. 2017). 

5.3 Helhetssyn för bättre samverkan  

Principen om helhetssyn innebär att samarbeta över organisations-
gränser för att möta medborgarens behov.  

Nyckelord: helhetsansvar, teamarbete, kollegialitet, helhets-
perspektiv (Bringselius 2017a). 
 
Problem som kan mildras av denna princip:  

• Svårigheter att samarbeta utifrån medborgarens behov och 
förutsättningar. 

• Bristande helhetssyn och samverkan. 

• Obalanserad mål- och resultatstyrning.  

Enligt SKL:s inventering uppger 53 procent av kommunerna att sam-
verkan är uttalad i kommunens styrmodell (värdegrund) och gäller 
för hela organisationen. 

5.3.1 Vad avses med helhetssyn? 

För att mötet mellan medborgaren och medarbetaren ska kunna bli 
så bra som möjligt bör styrningen inom hälso- och sjukvård, skola 
och omsorg i högre grad än vad som är fallet i dag omfattas av ett 
systemperspektiv, eller som vi i detta betänkande har valt att kalla 
det: helhetssyn. Den vägledande principen helhetssyn utgår från ett 
helhetsperspektiv vilket innebär att styrningen ska integrera aktörer 
och resurser i en gemensam struktur där alla aktörer har 
gemensamma mål och incitament som styr åt samma håll. Olika 
styrmedel kan inte optimeras var för sig, utan måste hanteras och 
kombineras utifrån dess samlade effekt på det verksamheten ska 
åstadkomma. Genom att prioritera ett helhetsperspektiv sätts 
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individens behov i centrum. Med ett sådant synsätt förflyttas fokus 
från den egna verksamheten, de egna strukturerna och regelverken 
till vad som är bäst utifrån individens behov. Ett perspektivskifte är 
nödvändigt för att skapa bättre möten mellan medborgare och 
medarbetare i välfärdssektorn. Samverkan och helhetsperspektiv är 
tätt sammankopplade. Genom att lägga betydligt starkare tonvikt 
vid helheten, kan behovet av samverkan mellan aktörer och nivåer 
synliggöras, och i samma slag ökar systemets förmåga att säkerställa 
att individen får insatser och stöd utifrån sina behov. Genom att 
betrakta offentlig verksamhet som system, i stället för att ensidigt se 
och hantera enskilda områden, flyttas uppmärksamheten till 
helheten och relationen mellan systemets olika delar samt till möjliga 
orsakssamband. Utredningen Innovationsrådet (SOU 2013:40) har 
sammanfattat hur helhetssyn (de kallar det systemsyn) skiljer sig 
från traditionell organisering (se tabell 5).  
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Källa: SOU 2013:40. 

 
 
Under senare år har kritiken vuxit mot nuvarande styrformer. Styr-
ningen har svårt att tillgodose behoven hos medborgare som behö-
ver stöd ifrån olika aktörer som nämnder, kommuner eller myndig-
heter (Quist 2005; Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016).  

En styrning som möjliggör för verksamheterna och medarbetarna 
att möta enskildas olika behov är särskilt viktig när medborgarens 
behov är av en mer av sammansatt natur. Sverige har en offentlig 
förvaltning som på många områden fungerar väl, men vi är framför 
allt framgångsrika när det handlar om att effektivisera och standar-
disera processer inom väl avgränsade områden och där åstadkomma 
goda resultat (SOU 2013:40). En styrning och ledning som genom-
syras av en helhetssyn innebär att verksamheterna naturligt, aktivt 
och strategiskt samarbetar över organisationsgränser i syfte att möta 
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medborgarens behov och att därmed ta ett helhetsansvar. För att ut-
veckla en mer tillitsbaserad styrning är det viktigt att ha ett helhets-
perspektiv med medborgarens behov och förutsättningar som själv-
klar utgångspunkt. 

När det handlar om att möta enskildas behov och stödja exem-
pelvis patienter med flera diagnoser eller elever i behov av stöd från 
såväl skola, socialtjänst och psykiatri, verkar de flesta vara överens 
om att styrningen kan utvecklas och bidra till bättre resultat. Här 
råder en annan logik än där problemlösningen underlättas av stan-
dardisering. I stället för att standardisera en process och effektivisera 
den genom att minska variationen i insats, som t.ex. är möjligt vid 
knäledsoperationer, handlar det här om att variera insatsen för att 
åstadkomma mindre variation i utfallet. Olika elever behöver olika 
slags insatser och stöd för att nå en hög kunskapsnivå eller för att bli 
goda samhällsmedborgare och människor i behov av omsorg kan be-
höva väldigt olika insatser för att kunna leva ett gott liv. En styrning 
som bättre tar hänsyn till och hanterar variation i människors behov 
och förutsättningar är därför viktigt för att utveckla den offentliga 
sektorns förmåga att lösa människors mer sammansatta problem. 
Med ett helhetsperspektiv kan samband mellan sektorer, aktörer, 
verksamheter och processer synliggöras och därigenom bidra till att 
bättre kunna koordinera och samverka utifrån individers behov. Att 
lägga ett tydligare fokus på helheten kan bidra till att individer med 
sammansatta behov får ett samordnat stöd (SOU 2018:11). Tillits-
delegationens ambition är att utveckla styrningen inte bara med 
hänsyn till utan i möjligaste mån även med utgångspunkt i denna 
komplexitet.  

Det är Tillitsdelegationens uppfattning att en styrning och led-
ning med en mer utvecklad helhetssyn kan minska flera av de pro-
blem som utgör hinder för att skapa det goda mötet mellan medbor-
gare och medarbetare. Bland annat indikerar flera av försöksverk-
samheterna detta. Samverkan och helhetsperspektiv mellan olika or-
ganisationer exempelvis kommun, landsting, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan bidrar till ett starkare och mer uttömmande 
stöd till medborgaren. När samtliga parter gemensamt använder de 
verktyg och insatser de har tillgång till, utan inbördes konkurrens 
om ansvar eller kostnader, blir stödet mer fullödigt och heltäckande, 
och svarar därigenom i större utsträckning upp mot medborgarens 
behov. 
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5.3.2 Vad krävs? 

Tillitsdelegationen har identifierat ett antal förändringar i styrning 
och ledning som är nödvändiga för att principen om helhetssyn ska 
få genomslag i verksamheterna. De olika förutsättningarna diskute-
ras mer utförligt nedan. 

• Systemanalys kring styrningen. 

• Skapa incitament som främjar helhetsperspektiv. 

• Undanröj praktiska hinder för informationsöverföring. 

• Öka fokus på medborgarens behov.  

• Kulturförändring för ett helhetsperspektiv kräver långsiktighet 
och kontinuitet. 

• Ledarskap som främjar samverkan inom och mellan organisa-
tioner.  

I det följande utvecklas de olika förutsättningarna och för vissa finns 
även lärande exempel, dessa beskrivs närmare i avsnitt 5.3.3.  

Systemanalys kring styrningen  

Sverige har en uppdelad förvaltningsmodell med självständiga myn-
digheter och kommuner och landsting som har en hög grad av själv-
ständighet. Denna förvaltningsmodell ställer höga krav på styrning-
ens samordning och att det finns ett helhetsperspektiv i styrningen. 
I detta ingår att genomföra en analys av den styrning och de mål som 
riktas till styrda verksamheter. En sådan analys är viktig när reger-
ingen riktar styrning och mål till kommuner och landsting men en 
sådan analys bör även genomföras internt inom kommunsektorn. 
Konsekvenserna av styrningen genom exempelvis mål bör analyse-
ras, bland annat för att säkerställa att styrningen inte skapar oöns-
kade bieffekter i verksamheterna. När ny styrning eller nya mål for-
muleras behöver de också genomgå en sådan analys. Detta för att 
motverka att de medför nya gränser och hinder för medborgare eller 
medarbetare i välfärdssektorn. 

Att analysera styrningen utifrån ett helhetsperspektiv innebär att 
respektive process betraktas utifrån en helhet där tonvikten läggs vid 
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hela systemets resultat i förhållande till de övergripande målen för 
systemet. Om en sådan analys saknas finns risk för att styrningen 
skapar målkonflikter, fragmentering och ineffektivitet. 

Skapa incitament som styr åt samma håll 

För att kunna öka graden av helhetssyn i styrningen krävs inled-
ningsvis att avlägsna de incitament som försvårar samarbete och hel-
hetstänkande mellan olika verksamheter. Incitamenten kan vara eko-
nomiska, men de kan också handla om andra saker, som exempelvis 
måluppfyllnad (Statskontoret 2006). För att aktörer ska kunna sam-
arbeta inom exempelvis vården är det viktigt att de olika aktörerna 
har incitament som går åt samma håll. Det gäller att styra incita-
menten på ett sådant vis att det blir naturligt, logiskt och attraktivt 
för organisationerna att samarbeta. Om samarbete är den rationella 
och logiska strategin för att exempelvis uppnå ett mål, ökar förstås 
sannolikheten för samarbete.  

Incitamenten styrs bland annat med mål- och resultatstyrning. 
För att åstadkomma ett ökat helhetsperspektiv på styrningen bör 
mål- och resultatstyrningen i högre grad än vad fallet är i dag utfor-
mas på ett sätt som främjar samarbete och minskar risken för sub-
optimering. En möjlig väg framåt är att i högre utsträckning utgå 
från eleven, patienten eller brukarens behov och förutsättningar. 
Med en sådan utgångspunkt kan flera verksamheter få en gemensam 
målbild eller gemensamma ekonomiska incitament. I Norrtälje finns 
ett exempel på hur man har lyckats skapa en struktur där landstinget 
och kommunen har ekonomiska incitament som går åt samma håll, 
något som i slutändan gynnar medborgarna (se 5.3.3). 

Undanröja hinder för relevant informationsöverföring  

För medborgare med sammansatta behov kan helhetssyn och sam-
verkan försvåras av hinder för informationsöverföring. Den typ av 
horisontell samverkan som det ofta är frågan om inom hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg försvåras generellt ju fler organisationer 
som är inblandade. Det beror bland annat på att tiden för 
samordning och komplexiteten ökar ju fler aktörer som är 
inblandade, men kanske framför allt också på att det råder sekretess 
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mellan olika myndigheter, kommuner och landsting. Det finns 
möjlighet att genom samtycke från individen kunna dela 
information. Men det tål att understrykas att frågan om sekretess 
som ett hinder för samverkan är ett återkommande upplevt problem. 
Att undanröja informationshinder skulle underlätta samarbetet 
mellan och inom kommuner, landsting och statliga aktörer och 
därmed öka möjligheterna för medarbetarna i dessa verksamheter att 
genomföra ett bra arbete. Flera utredningar – som exempelvis 
Kommissionen för jämlik hälsa (SOU 2017:47), Samordnaren för den 
sociala barn- och ungdomsvården (Socialdepartementet 2017a), 
Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar 
(SOU 2018:11) och Effektiv vård (SOU 2016:2) – har tidigare 
konstaterat just informationsöverföring som ett problem. 

Det finns ständigt en balansgång mellan sekretess/integritet och 
säkerhet för liv och hälsa inom hälso- och sjukvården skolan och 
omsorgen. Informationsbrist är ett patientsäkerhetsproblem och en 
riskfaktor inom socialtjänstens arbete, medan informationsmöjlig-
heter innebär en potentiell risk för personlig integritet. Tillits-
delegationen menar att det finns anledning att öka möjligheterna till 
informationsöverföring, samtidigt som verksamheterna bör höja sin 
ambition att ha koll på vem inom organisationen som har tillgång till 
vilka uppgifter, och varför. En lösning på problemet, som diskuteras 
i Digitaliseringsrättsutredningen (SOU 2018:25), är en förvaltnings-
gemensam behörighetsstyrning. Det innebär helt enkelt att 
medarbetare tilldelas olika behörigheter till information baserat på 
vilka arbetsuppgifter de har. Samtidigt loggas all användning av 
informationen för att säkerställa att den inte används felaktigt. På så 
sätt går det att säkerställa tillgänglighet till information av god 
kvalitet till dem som har ett konstaterat behov att ta del av 
informationen från en viss källa. Samtidigt stärks informations-
säkerheten. En grundförutsättning för en trygg och säker välfärds-
sektor är tillgång till information. Informationen behöver i sig inte 
vara mer känslig bara för att den delas mellan olika organisationer, 
givet att det går att säkerställa att endast rätt personer har tillgång 
till informationen. 
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Öka fokus på medborgaren 

Genom att fokusera på medborgarens behov snarare än de organisa-
toriska ramarna, kan man öka samarbete mellan berörda verksam-
heter. Genom att ha fokus på en medborgares specifika situation, 
snarare än olika frågors organisatoriska hemvister, ökar sannolik-
heten för att medborgarna får ett mer ändamålsenligt stöd. Principen 
om medborgarfokus är alltså central i arbetet med helhetssyn.  

Med ett ökat medborgarfokus utifrån en helhetssyn skulle vården, 
skolan och omsorgen också bättre kunna utveckla tidiga insatser och 
utveckla ett mer proaktivt arbetssätt. Genom en helhetssyn på exem-
pelvis barn och ungas uppväxt och etableringsprocess kan behovet av 
väsentliga förebyggande och åtgärdande insatser på samhälls-, grupp- 
och individnivå synliggöras (SOU 2018:32; SOU 2018:11).  

När det gäller vård kan vård i hemmet, med omsorg och specialist-
insatser som samordnats på ett effektivt sätt, ofta vara bra för de allra 
sjukaste. Men insatserna kan vara komplicerade att genomföra för 
vården. En metod som visat sig framgångsrik är att mobila team med 
personal från till exempel hemtjänst och primärvård, som känner pa-
tienten, gör regelbundna hembesök och på ett smidigt sätt involverar 
specialiststöd när det behövs. Detta minskar behovet av sjukhusin-
läggningar och sparar stora resurser. Kontinuiteten medför också att 
patienter och anhöriga kan göras mer delaktiga i planeringen och ut-
förandet av vården – vilket i sin tur påverkar kvaliteten positivt. 

Kulturförändring för ett helhetsperspektiv 

För att skapa tillitsbaserad styrning och ledning menar vi att kultu-
ren behöver förändras i hela styrkedjan kring hur verksamheter upp-
fattar sina uppdrag. I Sverige finns en lång historia av fragmenterad 
styrning och en styrning genom mål och resultat såsom redogjorts 
för i kapitel 3. Skolan, vården och omsorgen tenderar att vara områ-
den där en fragmenterad styrning kompletterad med mål- och resul-
tatstyrning ger upphov till en rad icke önskvärda bieffekter. En så-
dan oönskad bieffekt är ett ”stuprörstänkande” som inte enbart 
handlar om styrning utan även om kultur (de Fine Licht & Pierre, 
2016). I en förvaltningskultur där uppdelat ansvar är utgångs-
punkten kan det bli svårt att skapa en styrning med helhetssyn. 
Staten, landstingen och kommunerna är alla medskyldiga till att vi 
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i dag har ett sådant system med sådana förhållningssätt. För att skapa 
en tillitsbaserad styrning och ledning med helhetssyn finns det med 
andra ord anledning att försöka förändra kulturen där uppdelad 
ansvarsfördelning är normen, och där verksamheterna tycks betrakta 
medborgare som behöver stöd från flera olika aktörer som en 
avvikelse och ett problem.  

Ett känt problem inom socialtjänsten är svårigheten att organisera åt-
gärder för ”multiproblemklienter”. Samma utmaning återfinns inom 
sjukvården, där klinikgränserna lätt utvecklas till barriärer. Ingen tar an-
svar för den som hamnar mellan dem. 

– Statskontoret, 2005, s. 27 

Att förändra en sådan förvaltningskultur är en omfattande uppgift 
som behöver tid. Sverige har under en längre tid haft nuvarande för-
valtningskultur och de olika departement tenderar att arbeta vidare 
utan detta helhetsgrepp trots en rad reformer (Erlandsson, 2007; 
SOU 2007:75). 

Det finns exempel där man upphäver något eller några av dessa 
systematiska hinder. Det finns också tecken på att detta skapar en 
bättre verksamhet med tydligare fokus på brukaren. I Dalarna och i 
Nyköping har vi under utredningens gång stött på sådana exempel, 
se 5.3.3). I dessa exempel blir det tydligt att när kulturen förändras, 
samtidigt som systematiska hinder undanröjs, då utvecklas också ett 
allt tydligare helhetsperspektiv ute i verksamheterna. 

Ledarskap som främjar samverkan inom och mellan organisationer 
utifrån en helhetssyn 

Inom en kommun- eller landstingsorganisation måste ledarskapet 
kunna skapa förutsättningar för att få gemensamma målbilder mellan 
produktion och kontroll, mellan dem som utför och dem som följer 
upp utförd verksamhet utifrån en helhetssyn. De chefer som befin-
ner sig på strategisk nivå i organisationen har fokus på visioner och 
mål, riktlinjer och ramar. På operativ nivå finns ett naturligt fokus 
på vad som sker här och nu. Chefer på den operativa nivån kan be-
traktas som en översättare: dels måste de förmedla verksamhetens 
behov till den strategiska nivån, dels ska de prioritera bland fattade 
beslut och se till att de implementeras i den operativa verksamheten 
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(Lundberg Rodin 2010). Ledarskapets betydelse för att främja prin-
cipen helhetssyn och samverkan utifrån en helhetssyn är en nyckel 
till att möjliggöra för medarbetarna att genomföra ett så bra jobb 
som möjligt. Det är nödvändigt att bland annat skapa arenor för mö-
ten och kommunikation mellan olika delar inom organisationen. 
Medarbetares omvärldsintresse och förståelse för helhetsperspektiv, 
och att det många gånger förutsätter koordinering och samverkan, 
bör uppmuntras.  

Utifrån individens perspektiv innebär helhetsperspektiv inte en-
bart samverkan här och nu utan också över tid, när sådana behov 
finns. Samverkan för individen behöver vara långsiktig och konti-
nuitet är nödvändigt – att det offentliga fortsätter upprätthålla kon-
takten med individen för att hen inte i framtiden ska falla mellan 
stolar. Detta kräver en styrning, en struktur och en logik som stödjer 
samverkan med andra organisationer. Samverkan kan och bör inte 
bygga på eldsjälar som har ett stort engagemang för olika målgrup-
per. En sådan ordning är bräcklig, då den gör att en väluppbyggd 
samverkan riskerar att raseras när en specifik chef eller en medarbe-
tare slutar.  

En slutsats från försöksverksamheten i Nyköping är (se 5.3.3) att 
samverkan och helhetsperspektiv gynnas av en organisering av arbe-
tet som innebär att snäva ansvarsavgränsningar bryts upp, som exem-
pelvis mellan myndighetsutövning och verkställighet. För en kon-
struktiv samverkan framstår det som väsentligt att undvika konkur-
rens, incitament och repressalier i styrningen som leder till fokus på 
den egna enhetens ekonomi snarare än verksamhetens kvalitet. 

5.3.3 Lärande exempel 

Under utredningens genomförande har vi stött på olika exempel 
som belyser behoven av helhetssyn, samverkan och samarbete över 
organisationsgränser. Här följer några exempel. 

Ekonomiska incitament för helhetssyn i Norrtälje  

Inom vården och omsorgen är Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra 
ett intressant exempel på hur en verksamhet kan använda sig av en 
helhetssyn för att förbättra incitamenten inom hälso- och sjukvård 
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och omsorg. I Norrtälje finns landstingsfinansierad sjukvård och 
kommunal äldre- och handikappomsorg sedan tio år tillbaka under 
samma tak – i det gemensamt ägda bolaget TioHundra. Den så kal-
lade Norrtäljemodellen möjliggör nära samverkan mellan hemsjuk-
vårdens geriatriker, vårdcentralen, hemtjänstpersonal, vårdavdel-
ningar, biståndsbedömare och akutmottagningen på sjukhuset. Det 
gör att patienterna i Norrtälje ofta ingår i en och samma koncern 
under hela vårdförloppet, vilket underlättar samarbete mellan de 
olika delarna.  

Inom koncernen finns det ingen verksamhet som har incitament 
att skicka över ”dyra” patienter till en annan verksamhet. I stället 
flyttas patienterna beroende på deras respektive vårdbehov. Denna 
organisation har visat sig kunna reducera sjukhusinläggningarna, 
vilket i sin tur frigör resurser och minskar problemen med över-
beläggningar på sjukhusen. Grundkonceptet för att lyckas är att man 
i Norrtälje har löst upp gränserna mellan landsting och kommun.  

Vi är inte i mål, men har kommit en bra bit på väg. Vi har slutat tänka i 
banor av landstingsvård och kommunal omsorg, det är lika ointressant 
för oss som för våra patienter, brukare och deras närstående.  

– Vd Vårdbolaget Tiohundra9 

I Norrtälje kan vård och omsorg samverka naturligt eftersom att de 
har ekonomiska och organisatoriska incitament som går åt samma 
håll. I en organisation byggd på detta sätt blir en helhetssyn på vår-
den och omsorgen rationell, logisk och attraktiv ur ett måluppfyll-
nadsperspektiv.  

Hälso- och sjukvård och omsorg är två områden som på många 
sätt är närbesläktade och en integrerad samverkan mellan dem är ra-
tionellt, inte minst ur ett medborgarperspektiv. För att lyckas gäller 
det att se förbi gränsdragningen mellan landsting och kommun. 
Dessa organisatoriska gränser skapar inte värde för patienter eller 
verksamheter.  

Det finns även ett par andra intressanta exempel som liknar 
Norrtäljes grundidé. I Ängelholm drivs projektet Hälsostaden, där 
Region Skånes sjukvård och den kommunala omsorgen arbetar till-
sammans. Det har förbättrat patientflödet mellan kommun, primärvård 
och sjukhus, och där har mobila akutteam blivit en viktig del av arbets-
sättet. Närsjukvården i Skaraborg arbetar också på ett liknande sätt.  

                                                                                                                                                               
9 Från SVT (2016) 
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Systemsyn inom elevhälsovården i Dalarna  

Under 2017 påbörjade Falu kommun och Landstinget Dalarna ett 
utvecklingsarbete kring tidiga och samordnade insatser för barn med 
behov av särskilt stöd. Det har varit en av Tillitsdelegationens för-
söksverksamheter. Syftet med försöksverksamheten har varit att 
skapa ett ökat fokus på elevernas behov genom en förbättrad sam-
verkan inom kommunen och mellan kommunen och landstinget. 
Försöksverksamheten är inte att betrakta som ett avgränsat försöks-
projekt. Det utgör snarare inledande steg i ett långsiktigt föränd-
ringsarbete med ambitionen att skapa nya former för fördjupad sam-
verkan över olika organisatoriska gränser inom kommunen samt 
mellan kommunen och landstinget (Hansson 2018).  

I kommunen och landstinget fanns det en bild av att arbetet med 
elevernas hälsa inte var tillräckligt bra och att arbetet saknade hel-
hetsperspektiv. Kommunen ville ha en genomlysning av verksam-
heten och bjöd bland annat in externa forskare för att kartlägga pro-
blembilden inom elevhälsan. Genom att bland annat utforska den 
process som möter elever vid kontakt med elevhälsovården kunde 
forskarna identifiera en rad problem som behövde åtgärdas. I kart-
läggningen beskrivs att Falu kommun har problem med ansvarsför-
delningen för elever som är i behov av olika typer av stöd. Ansvaret 
för elever i behov av olika typer av stöd bollas mellan, främst, skola, 
socialtjänst och landsting (Stigendal & Liedholm 2017). 

När man studerar hur samhället hanterar barn och unga med särskilda 
behov slås man av att det är många olika aktörer inblandade såväl inom 
skolan, som inom vården och socialtjänsten. Det ofta blir omfattande 
processer med flera aktörer och behov av samordning. Detta bidrar till 
att helhetsperspektivet saknas för det enskilda barnet. Ingen har den 
samlade bilden av barnets resa genom de offentliga aktörernas system. 
De som har mest behov av kontinuitet är också de barn som får träffa 
flest personer. Det råder samtidigt på många håll resursbrist vilket är en 
av flera orsaker till att det är väntetider hos många av aktörerna. 

– Stigendal 2017 s. 3  

Resultatet för berörda barn och unga blir inte tillfredsställande sam-
tidigt som det genereras betydande onödiga kostnader genom att ak-
törerna försöker ”skydda” och optimera den egna verksamheten 
(Stigendal & Liedholm 2017). Utifrån lärdomarna av bland annat 
rapporten från forskarna bestämde inblandade aktörer att genom-
föra en förändring av organisationen för att stärka fokus på elevernas 
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behov genom en förbättrad samverkan inom kommunen och mellan 
kommunen och landstinget.  

Falu kommun och landstinget Dalarna skapade ett gemensamt 
konsultationsteam. Konsultationsteamet består av personer från 
kommunen och landstinget. Dessa utgör den operativa kärnan som 
driver samarbetet mellan kommunen och landstinget. Konsulta-
tionsmötena har bidragit till att stärka rektorns roll vilket har skapat 
en större trygghet på skolan generellt. Det finns ett uttalat fokus på 
att arbetet bedrivs inom ett gemensamt system – inte som en sam-
verkan över systemgränser – med en ansvarig förvaltning, en budget 
och en ledningsgrupp. Det bidrar också till att det blir en förändring 
i hanteringen av det specifika ärendet. Dessutom kan det ge effekten 
att rektor/skola tidigare upptäcker andra elever i liknande situatio-
ner, och tidigare vet hur de kan möta dessa elevers behov. Diskus-
sionen inom konsultationsteamet leder även till att mer anpassningar 
sker på organisations- och gruppnivå, vilket skapar bättre förutsätt-
ningar för eleverna generellt:  

Ett nytt tänk och fokus kring helhetsperspektivet för en elevs situation. 
Man tänker i banor som familjen, samarbete över skolgränser med andra 
instanser. 

– Förvaltningschef10 

Inom teamet började man mer och mer tala om vikten av att invol-
vera flera skolor i utvecklingsarbetet för att på så sätt sprida kunska-
per och tankar kring fördelarna med tidiga och samordnade insatser. 
Men konsultationsteamet visade sig också vara viktigt som en plats 
för diskussion kring nyförvärvad kunskap och förståelse kring olika 
verksamheter och dess uppdrag, ett forum för ömsesidigt lärande. 
Hansson (2018) menar att det hart lett till gemensamma förhåll-
ningssätt och handlingsplaner, men att det har funnits betydande ut-
maningar med de kultur- och värderingsskillnader mellan olika ak-
törer och yrkesgrupper som också sannolikt har bidragit till de 
problem som föreligger. 

                                                                                                                                                               
10 Samtal under Försök Tillit  
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Samverkan över professionsgränser i Skönsmon 

Som beskrevs i avsnitt 5.2.3 har ett långsiktigt förbättringsarbete på-
börjats inom hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvalls kommun. Orga-
nisatoriska och arbetsrelaterade förändringar med nya arbetsproces-
ser och arbetssätt med ett tydligt fokus på brukaren har tagit form 
för att förbättra verksamheten. Till en början ingick endast medarbe-
tare inom omsorgen i förändringsarbetet men utvecklades sedan för 
att även involvera samtliga yrkeskategorier i hemtjänsten. Den tvär-
professionella gruppen som bildades inkluderade undersköterskor, 
sjukgymnaster, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, biståndshandläg-
gare, och verksamhetschef, som alla på något sätt var i kontakt med 
brukaren.  

Genom att gemensamt göra en systemanalys av verksamheten ut-
ifrån ett brukarperspektiv, blev det tydligt att organisationen var 
ologiskt uppbyggd och motverkade – snarare än uppmuntrade – för-
utsättningar för att kunna tillgodose brukarens behov. När analysen 
gjordes, blev det blottlagt hur många olika personer brukaren var 
tvungen att ha kontakt med innan en biståndsbedömning kunde 
göras. 

De nya insikterna öppnade upp för nya sätt att arbeta som bättre 
kunde tillgodose brukarens behov. Ur ett samverkansperspektiv har 
förändringsarbetet gett en bättre förståelse bland medarbetarna för 
varandras olika yrkesroller och kompetenser. Särskilt medarbetarna 
inom omsorg upplevde att de fått en framflyttad position och kände 
större trygghet till sin kompetens. De hade tidigare upplevt att andra 
yrkeskategorier inte visat tillit till deras kompetens och att de blivit 
fråntagna uppgifter de varit utbildade för (Elmersjö & Sundin 2018).   
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Samverkan i Alingsås kommun och Bräcke Diakoni11  

För att skapa en bättre vård för äldre med sammansatta behov ingick 
Alingsås kommun och den idéburna organisationen Bräcke diakoni 
ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Genom samverkan ville 
de utveckla en bättre vårdkedja för demenssjuka, för både vård- och 
omsorgsinsatser. I den vårdkedja som skapades samverkar bland annat 
verksamheter som kommunens stödresurser, primärvård, rehabili-
tering, hemtjänst och särskilt boende med både brukaren och dennes 
anhöriga på ett nytt sätt för få en sammanhållen vårdkedja. En vård-
koordinator tillsattes för att hålla samman de olika verksamheterna 
och guida medborgaren i demensvården i kommunen.  

Arbetet som påbörjats är ett gott exempel på ett nytt sätt att 
arbeta i demensvården där hela vårdkedjan tas i beaktande. Elg och 
Josefsson (2018), som analyserat samverkan i denna vårdkedja, har 
dragit följande slutsatser. För att skapa arbetsprocesser som kan an-
passas efter variationer i patientens behov behövs en överblick över 
verksamheten och den omgivande miljön, det behövs förmåga att 
fånga upp och lära av misstag men också ett system för att kunna 
förutsäga problem och utmaningar i framtiden. De betonar också att 
det behövs en strävan mot en ömsesidig tillit och öppenhet mellan 
alla aktörer i styrkedjan, från ledning till medarbetaren till patienten. 
De betonar även vikten av att skapa handlingsutrymme för medar-
betare att fatta beslut över sitt arbete (Elg & Josefsson 2018). 

Öppenhet och dialog för bättre samverkanskultur i Nyköping  

Fokus på verksamhetens syfte och brukarnas behov, liksom sam-
verkan och helhetsperspektiv gynnas också av en organisering av ar-
betet som innebär att snäva ansvarsavgränsningar bryts upp. Resul-
taten visar också att en tillitsbaserad styrning och ledning som säker-
ställer integritet och hjälpvillighet innebär en konsekvent hållning 

                                                                                                                                                               
11 Vi beskriver här viktiga lärdomar som försöksverksamheten i Alingsås kommun och Bräcke 
Diakoni har gett oss. Vi är dock medvetna om att Konkurrensverket bedömt att Alingsås 
kommuns överenskommelse med Bräcke Diakoni har gjort en otillåten direktupphandling av 
äldreboende. Överenskommelsen har kallats idéburet offentligt partnerskap, och ansågs av 
kommunen inte vara upphandlingspliktigt, medan Konkurrensverket anser att det gäller ett 
köp av en tjänst och borde ha utannonserats i enlighet med gällande regler för upphandling. 
Konkurrensverket menar att det inte finns något särskilt undantag för den idéburna sektorn 
utan upphandlingsreglerna gäller för alla leverantörer.  
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till principer och värderingar som speglar ett offentligt ämbetsman-
naetos. Öppenhet och dialog i organisationen är de gemensamma 
värdena som bidrar till ett gemensamt ansvar för verksamhet och 
verksamhetsutveckling. För att skapa och upprätthålla en tillitsrela-
tion organisation – välfärdsprofessionella emellan, kan en tillitsbase-
rad styrning och ledning, i linje med Nyköpings kommun, antas 
bana väg för personalstabilitet, kontinuitet och ytterst verksamhets-
kvalitet som bidrar till en god arbetsmiljö (Astvik m.fl. 2018). 

5.4 Delegering för ökat handlingsutrymme  

Principen om delegering för ökat handlingsutrymme innebär att 
delegera handlingsutrymme och medbestämmande men också att 
vara tydlig kring vem som har mandat att göra vad, och skapa goda 
förutsättningar för medarbetarna att klara sitt uppdrag. 

Nyckelord: medarbetarinflytande, medledarskap, delegering, 
styrning (Bringselius 2017a). 
 
Problem som kan mildras av denna princip:  

• Litet handlingsutrymme för chefer och medarbetare.  

• Administrativa tidstjuvar. 

• Detaljstyrning av kommuner och landsting. 

Enligt SKL:s inventering uppger 80 procent av kommunerna att de-
legering är uttalad i kommunens styrmodell och gäller för hela orga-
nisationen.  

5.4.1 Vad avses med handlingsutrymme? 

Med utökat handlingsutrymme menar vi att beslut bör fattas så nära 
medborgaren som möjligt och att medarbetare, medborgare och 
första linjens chefer involveras i beslut på högre nivåer. För detta 
krävs tydlighet kring mandat och prioriteringar. 

Verksamheter bör i högre grad än vad fallet är i dag tillåta med-
bestämmande av både medarbetare och medborgare, vilket skulle in-
nebära att man på ett bättre sätt tar tillvara på den erfarenhet som 
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finns hos medarbetare och första linjens chefer. Det innebär att de 
högre chefsleden, samt de politiska uppdragsgivarna, i hög utsträck-
ning bör lita på de som arbetar i verksamheterna och därmed i 
minskad grad detaljstyra verksamheterna från distans (Bringselius 
2018). Handlingsutrymmet för medarbetare bör utökas genom de-
legering till medarbetare att på ett mer situationsanpassat sätt 
hantera variation i medborgares olika behov. Vi talar här om att ut-
veckla ett medledarskap som gör medarbetarna mer aktiva, själv-
ständiga och delaktiga i verksamhetens ledning, utformning och ut-
veckling samt har större befogenheter att själva fatta beslut. Med-
ledarskap innebär inte att chefer och medarbetare har samma slags 
makt. De formella mandaten kommer alltid att skilja sig åt. Däremot 
handlar det om att forma överenskommelser som alla accepterar, där 
ramar för ansvarstagande och befogenheter är tydliga och hänger 
ihop. 

Beslut och befogenheter delegeras nedåt (utåt) i styrkedjan. Det 
krävs en individuell och professionell bedömning av både behov och 
lämplighet av den person som blir tilldelad ökad befogenhet. Den 
bedömningen ligger hos den som delegerar. När ansvar och befogen-
heter delegeras, ska alltid förutsättningar anpassas så att det rent re-
sursmässigt är möjligt för medarbetare att ta ansvar inom de givna 
ramarna. Ingen ska heller vara tvungen att ta emot en delegering. Det 
ska vara möjligt att avstå om medarbetaren själv inte anser sig ha 
kompetens eller förutsättningar för att åta sig mer befogenheter. 
Ansvar och befogenheter måste vara tydligt både från den som dele-
gerar och den som tar emot delegeringen. 

5.4.2 Vad krävs? 

Tillitsdelegationen har identifierat några huvudsakliga områden där 
vi behöver utveckla och öka handlingsutrymmet. Vi presenterar 
dessa i följande punkter och i avsnittet nedan: 

• Ökat handlingsutrymme för medarbetare genom medledarskap.  

• En mål- och resultatstyrning baserad på tillit.  

• Minskad statlig detaljstyrning av kommuner och landsting. 



Principer för att utveckla SOU 2018:47 

180 

Ökat handlingsutrymme för medarbetare genom medledarskap 

Ledarskapet spelar en viktig roll när det gäller att skapa och ta tillvara 
den motivation som finns hos medarbetarna. Det finns forskning 
som indikerar att medarbetare inom offentlig sektor är mer moti-
verade och i högre utsträckning tycker att deras arbeten är viktiga 
jämfört med hur situationen ser ut i privat sektor (SKL 2011). Med-
arbetare inom den offentliga sektorn motiveras också i högre ut-
sträckning av en inre motivation snarare än yttre faktorer. Hälso- 
sjukvård, skola och omsorg, besitter en inneboende mening och 
motivation genom den betydelsefulla funktion de har i samhället. 
Att värna det professionella utrymmet och ta tillvara de inre 
drivkrafter och det engagemang som finns bland medarbetare inom 
offentlig sektor är en viktig uppgift för ledarskapet. Medarbetarna 
behöver ges utrymme och ansvar att bli medledare. 

Ett ledarskap som främjar tillitsbaserad styrning och ledning bör 
i första hand utgå ifrån verksamhetens syfte och medborgarnas be-
hov och kunna anpassas utifrån de förutsättningar som enskilda 
medarbetare och verksamheter har. För att professionella medarbe-
tare ska kunna ha bättre förutsättningar att möta medborgarens be-
hov i tjänsteutövningen behövs ett utökat handlingsutrymme som i 
mindre grad detaljstyr mötet. Ledarskap behöver utövas av fler än 
chefen.  

En grundläggande fråga handlar om att i högre utsträckning de-
legera beslutsmandat från verksamhetens ledning eller uppdrags-
givare till första linjens chefer och medarbetarna i organisationen. 
Delegering innebär att beslutsmandat och makten över besluten som 
påverkar mötet mellan medborgaren och medarbetaren inom skolan, 
vården och omsorgen, flyttas så nära mötet med medborgaren som 
möjligt. Relationen chefer och medarbetare är central och har stor 
påverkan på hur kvaliteten på mötet mellan medarbetare och med-
borgare i slutändan blir. Chefer och medarbetare utövar en ständig 
och ömsesidig påverkan på varandra. Vi menar att ett ökat demokra-
tiskt och delegerande ledarskap, eller ”medledarskap” är viktigt för 
att kunna uppnå detta. Begreppet medledarskap betyder att medar-
betare är delaktiga i beslutsfattande och framdriften av verksam-
heten och att de kan ses lika mycket som medledare som medarbe-
tare (Andersson & Tengblad 2009).  
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I sammanhanget är det viktigt att understryka att medledarskap 
inte innebär att chefer och medarbetare har samma slags makt. Det 
handlar i stället om att utveckla ett lyhört ledarskap, där chefer i nära 
dialog med medarbetare förmår träffa överenskommelser som alla 
accepterar. Alla får alltså inte ett utökat ansvarstagande, men ett 
tydligare sådant. Medledarskap är en typ av ledarskap där medarbe-
tarna är med och själva leder utvecklingen. Huvudpoängen är att på-
verkan inte bara sker i vertikal riktning i organisationen utan också 
horisontellt inom en grupp. Förhoppningen med medledarskap är 
att verksamheter ska kunna förlösa mer av sin potential genom att 
medarbetare tar ansvar och initiativ och fungerar som ledare – ibland 
gemensamt, ibland individuellt (självledarskap) (Bringselius 2018). 

En grundläggande förutsättning är att det finns en gemensam 
värdegrund inom verksamheten (Bringselius 2018; Tengblad 2010). 
För att medarbetare ska känna att de har ett handlingsutrymme 
behöver ledningen aktivt uppmuntra medarbetarinitiativ.  

Innovationsrådet (SOU 2013:40) konstaterar i sitt slutbetän-
kande att en viktig aspekt som talar emot att det går att beordra fram 
bättre resultat i verksamheter är att det till största del är systemet, 
och därmed individens förutsättningar, som ligger till grund för det 
resultat som verksamheten åstadkommer. Att utöka handlingsut-
rymmet för medarbetare är därför centralt i syfte att öka möjlig-
heterna till förbättrad kvalitet i mötet.  

Ett medledarskap förutsätter ett aktivt och nära ledarskap. Det 
finns naturligtvis en rad olika faktorer som påverkar förutsätt-
ningarna för att bedriva ett sådant ledarskap. Det handlar framför 
allt om att avsätta tillräckliga resurser och att åstadkomma en kultur-
förändring.  

Vid de dialoger som Tillitsdelegationen har haft genom Forum 
Tillit, Besök Tillit och enskilda mötestillfällen med olika aktörer, har 
ledarskapets funktion och rollfördelning mellan beslutsfattare, tjänste-
män, chefer och medarbetare alltid kommit upp. Flera av de kom-
muner som vi har besökt anger att en genomgripande diskussion och 
samförstånd kring de olika funktionernas förutsättningar och man-
dat har varit avgörande för de respektive organisationernas föränd-
ringsarbete. 

Vi menar att de formella rollerna inte nödvändigtvis behöver för-
ändras i och med ett medledarskap, men det krävs en tydlig kultur-
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förändring. I ett medledarskap är det fortfarande chefen som ansva-
rar för gemensamma målbilder och ramar samt axlar det yttersta 
ansvaret, ledarens roll är främst att möjliggöra medarbetarnas initia-
tiv och engagemang snarare än att själv driva förändringsprocesser. 
Både chefer och medarbetare kommer alltid vara viktiga, ett utveck-
lat medledarskap innebär en möjlighet för dessa grupper att växa och 
utvecklas gemensamt och att samtidigt stärka verksamheten som 
helhet. Medledarskap behöver inte innebära någon förändring gäl-
lande chefens personal- och arbetsmiljöansvar. Det formella ansvaret 
bör fortfarande ligga kvar på chefen.  

Det situationsanpassade och coachande ledarskapet måste kunna 
hantera variation i medarbetarnas ambitions- och prestationsnivå gäl-
lande medledarskap. Medarbetare har helt enkelt olika förmåga att 
bidra. Men, om chefen säkerställer att alla har möjlighet att bidra efter 
egen förmåga behöver det inte vara ett problem. Alla vill eller vågar inte 
heller använda ett utökat handlingsutrymme. Att få mer tillit uppskat-
tas av många men inte av alla. Vissa medarbetare kommer fortsatt att 
trivas bäst med en tydlig och detaljrik styrning från chefsleden, andra 
kommer att kliva fram, bli delaktiga och därmed nyttja de möjligheter 
till medledarskap som öppnas upp (Bringselius 2018).  

Att styra och leda med delegering och medledarskap kan ofta vara 
en mer krävande ledaruppgift än en traditionell, auktoritär ledarroll. 
En anledning är att det kräver mer tid för dialog och färre möjlig-
heter att styra med detaljerade instruktioner eller checklistor. Det 
kräver en nära dialog om verksamheternas dagliga spörsmål och 
verkligheten inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg kan ofta 
vara mer komplicerad än de ser ut på organisationsscheman och i 
verksamhetsplaner (Moore 1995). En annan utmaning handlar också 
om att våga lita på sina underordnade medarbetare och chefer, även 
om det gör att man som hög chef ibland kan bli mer sårbar. Som 
högre chef eller ansvarig politiker finns fortfarande ett övergripande 
ansvar för verksamheten, men det gäller att ändå våga lita på de 
underordnade cheferna och medarbetarna (Webber 1993). 

Att skapa tillit är chefens viktigaste jobb. 
– Alan M Webber12 

  

                                                                                                                                                               
12 Översättning och tolkning från Bringselius 2017b 
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Denna förändring är dock svår för högre chefer/politiska uppdrags-
givare att åstadkomma om det inte följs av en förändring i hur deras 
roll uppfattas. Såväl väljare som medarbetare kan behöva sluta lita på 
att högsta chefer ska ha kunskap om och kunna uttala sig kring alla 
enskilda fall, något chefer ofta förväntas göra i dag. Medarbetare 
inom välfärdstjänster bör aktivt verka för att forma sin egen arbets-
situation, samt att möta medborgarens behov och förutsättningar. 

En mål- och resultatstyrning baserad på tillit 

I kapitel 3 beskrev vi hur dagens mål- och resultatstyrning av väl-
färdssektorn har bidragit till administrativa tidstjuvar, detaljregler-
ing och krympande handlingsutrymme för medarbetarna i välfärdens 
frontlinje. Många medarbetare inom välfärdssektorn upplever i dag 
att de inte har det handlingsutrymme som krävs för att hjälpa med-
borgare på det sätt de skulle vilja. En övergång till en mål- och resul-
tatstyrning som i högre grad är baserad på tillit skulle kunna minska 
förekomsten av dessa problem.  

En av utredningens viktigaste huvudpoänger är att det måste fin-
nas en ökad tillit mellan de som styr och de som styrs. En sådan tillit 
utvecklas bäst genom en kontinuerlig kommunikation och dialog. 
När det gäller framtagningen av de mål som används i mål- och 
resultatstyrningen, bör de tas fram och utvecklas tillsammans av de 
som styr och de som styrs. I dag är det ofta givet att de som styr 
verksamheten tar fram målen oberoende av verksamhet. Här behö-
ver styrningen delegera mandat till verksamheterna att bli delaktiga, 
komma in och forma processen kring att ta fram mål- och resul-
tatstyrningen. Om det kan etableras en kontinuerlig och jämbördig 
kommunikation, kan de mål och den uppföljning och utvärdering 
som genomförs bli mer ändamålsenlig och samtidigt minska risken 
för negativa bieffekter på verksamheten.  

En tillitsbaserad mål- och resultatstyrning bygger också på en 
kontinuerlig och nära dialog mellan den verksamhet som följs upp 
och utvärderas och de som ansvarar för uppföljning och utvärdering 
av verksamheten. Det innebär att ledningen för exempelvis en 
kommun behöver ha en löpande dialog med chefer och medarbetare 
i verksamheten och även med medborgarna om vad som bör följas 
upp och utvärderas, vad resultaten från utvärderingen egentligen 
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säger och vad verksamheten behöver utveckla för att skapa en bättre 
kvalitet. Rent konkret innebär detta en nära dialog som kan handla 
om frågor som: 

– Vad ska följas upp? Vad behöver vi veta för att skapa större värde 
och kvalitet för verksamheten och de som verksamheten är till 
för? 

– Vad är viktigast för er medborgare med denna tjänst? Hur kan 
den förbättras?  

– Hur ska vi följa upp detta, vilken metod är bäst för det vi vill lära 
oss mer om? Är det kvantitativa mått som bäst belyser situatio-
nen eller är det mer kvalitativ uppföljning som ger oss bästa 
svaren? Hur följer vi upp utan att orsaka administrativa tidstjuvar 
och belastning för medarbetare? 

– Vad lärde vi oss av den uppföljning som vi har gjort? Vilka slut-
satser kan dras och hur kan vi arbeta vidare och fortsatt utveckla 
verksamheten. Vilken kunskap fick vi med oss utifrån den gemen-
samma analysen? Hur gör vi bäst i nästa uppföljning? 

En sådan dialogbaserad styrning skiljer sig från de standardiserade 
och kvantifierade prestations- och effektmål som finns i den mer 
NPM-inspirerade mål- och resultatstyrningen. Även i den styr-
ningen var uppföljning och utvärdering viktiga komponenter men de 
genomförs allt som oftast på armlängds avstånd och utan nära dialog 
om vad som ska följas upp för att göra verksamheten bättre (Pollitt 
& Bouckaert 2011). En löpande dialog mellan verksamheten som 
följer upp och utvärderar och verksamheten som är föremål för 
denna utvärdering kan förekomma även i denna styrning. Men denna 
dialog tenderar att snarare ha karaktären av en resultatrapportering 
där den utvärderande enheten berättar för verksamheten hur de 
ligger till och vad som behöver förbättras för att uppnå de centralt 
formulerade målen (se exempelvis Hall 2012; Muller 2018). 

I en tillitsbaserad mål- och resultatstyrning handlar det i stället 
om att ledningen tillsammans med verksamheten utformar mål och 
indikatorer som kan mäta hur det går och varför det går som det gör 
– allt med syftet att bidra till en bättre verksamhet. Att ha en nära 
dialog, diskussion och efterföljande analys av de resultat som upp-
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följning och utvärdering visar är absolut nödvändigt för verksam-
hetsutveckling för ökad kvalitet för medborgarna – men också för 
att skapa en förståelse kring varför det är viktigt med uppföljning 
och utvärdering. För att åstadkomma detta behöver det finnas 
arenor där linjechefer från organisationens olika nivåer möts och kan 
föra en dialog om målen med verksamheten i förhållande till de 
resurser som står till förfogande. Ett nära samarbete mellan ex-
empelvis en nämnd och tillhörande förvaltning behövs även för att 
gemensamt kunna formulera mål med hög validitet som har legi-
timitet hos båda parter. Att formulera mål som kan mäta verksam-
hetens kvalitet över tid är något som kan vara svårt inom hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg. Men för att kunna använda sig av en 
mål- och resultatstyrning utan negativa bieffekter är det högsta pri-
oritet att rätt saker mäts och att det inte finns en övertro på att allt 
värde som en verksamhet skapar kan mätas. Det räcker helt enkelt 
inte att följa upp och utvärdera verksamheten efter vissa statiska 
indikatorer. Utan en kontinuerlig dialog mellan nämnden och 
förvaltningen finns en risk för att missa viktiga värden som skapas 
hos verksamheten och att de indikatorer som tagits fram blir obso-
leta med tiden. Inom socialförvaltningen i Nyköpings kommun är 
mål- och resultatstyrningen numera präglad av samtal med verksam-
heten. Kvantitativa mått har kompletterats med kvalitativa verksam-
hetsbeskrivningar och det har funnits en kontinuerlig dialog om 
verksamhetens kvalitet, brister och utvecklingsbehov (läs mer om 
detta under avsnitt 5.4.3). Jerry Muller (2018) har forskat kring mål- 
och resultatstyrning och beskriver resultaten från sin forskning på 
följande vis: 

Mätning kan inte ersätta omdöme… Du behöver, först och främst, 
omdöme för att till att börja med bestämma vad som är värt att mäta, 
därför att ofta är de saker som är enklast att mäta inte de viktigaste för 
organisationen. För det andra behöver du omdöme för att kunna ana-
lysera och värdera relevansen i det som mäts. För det tredje behöver du 
omdöme för att det är många viktiga saker inom en verksamhet som inte 
går att mäta på ett standardiserat sätt. Det är vad jag menar med mät-
ningens tyranni. Det är inte att mätning är ondskefullt. Mätning är ofta 
eftersträvansvärt. Men det är sättet man har försökt använda standardi-
serade mätmetoder för att ersätta omdöme som är huvudproblemet. 

– Jerry Muller13  

  

                                                                                                                                                               
13 Från Econtalk (2018). 
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En tillitsbaserad mål- och resultatstyrning präglas av ett helhets-
perspektiv där de olika målen som finns för verksamheten går åt 
samma håll. Detta gäller såväl den interna styrningen som finns i 
kommuner och landsting som den styrning som kommer från stat-
liga myndigheter. Grundpoängen i en tillitsbaserad mål- och resul-
tatstyrning är att det är helhetsbilden som är det viktiga. Utifrån en 
kommuns perspektiv är det inte relevant att styra varje nämnd ut-
ifrån ekonomiska incitament som gör att de agerar för att skjuta över 
kostnader till andra nämnder utan det viktiga ur kommunens per-
spektiv är det sammantagna resultatet när alla nämnder läggs ihop. 
Verksamheterna bör alltså inte styras utifrån att alla maximerar sina 
egna resultat utan snarare att alla enheter tar ett ansvar för helheten. 

Tillit innebär inte att vi ska sluta mäta och kontrollera. Mätningen 
behövs, bland annat för att folkvalda politiker ska kunna sköta sitt 
arbete, men också för att kunna veta vad verksamheter presterar och 
vad som kan förbättras. På många sätt går tillit hand i hand med kon-
troll, eftersom en viss kontroll gör att vi i högre grad vågar lita på 
varandra. Tillit innebär alltså inte att vi ska sluta mäta och kon-
trollera. Däremot innebär det, Tillitsdelegationens perspektiv, att all 
mätning och kontroll som genomförs måste fylla ett tydligt syfte. 
Det innebär att en del verksamheter kommer behöva minska omfatt-
ningen på den mätning som genomförs, men det handlar också om 
att mäta andra saker än i dag. Det krävs bland annat en övergång från 
mål som mäter servicekvalitet till mål som mäter livskvalitet.  

Mått på servicekvalitet handlar om mätning av aktiviteter/presta-
tioner som genomförs i en verksamhet. Det kan exempelvis handla 
om antal möten, antal lektionstimmar eller antal hemtjänsttimmar. 
Med dessa mått går det att följa upp och utvärdera exempelvis 
huruvida en verksamhet åstadkommer det som styrningen önskar. 
Har de extra pengarna som anslogs lett till fler möten, lektionstim-
mar eller hemtjänsttimmar? Denna typ av mått brukar också kallas 
för processmått och mäter helt enkelt olika saker som produceras av 
verksamheten. Denna typ av mått är ofta ganska enkla att mäta och 
de kan vara användbara för att veta vad verksamheten producerar och 
hur denna produktion utvecklas. Men det finns också tydliga begräns-
ningar med denna typ av processmått. Det finns sällan ett tydligt sam-
band mellan en aktivitet eller en prestation och resultat. Exempelvis 
behöver fler möten inom elevhälsovården inte per automatik innebära 
att eleverna får bättre stöd, kvaliteten kan troligtvis handla minst lika 
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mycket om hur mötena genomförs och vilken kontinuitet det finns i 
stödet från elevhälsovården. Dessa processmått bör inte användas för 
att utvärdera huruvida verksamheten gör ett bra arbete för dem de är 
till för utan just mäta verksamhetens interna utveckling. Enligt SKL 
(2014) är det främst den här typen av mått som ökat under 2010-
talet. Använder verksamheter för många mått av detta slag, kan det 
dels ge negativa bieffekter som administrativa tidstjuvar, men det 
kan också leda till minskat handlingsutrymme hos medarbetarna och 
en styrning som inte är ändamålsenlig (Hall 2012; Muller 2018). 

Det finns alltid en viss diskrepans mellan det grundläggande upp-
draget för en verksamhet inom hälso- och sjukvård, skola eller 
omsorg och det som går att mäta. Det övergripande målet för 
exempelvis en vårdcentral är att de medborgare som är knutna till 
denna ska vara så friska som möjligt. För att operationalisera detta 
uppdrag till mer mätbara mål måste delar av verksamhetens pro-
duktion skalas bort. Antal genomförda besök per dag är ett mått som 
mäter en viss del av vårdcentralens produktion men som missar en 
lång rad andra värden. Ett sådant mått täcker inte in medborgarnas 
hälsa eller nöjdhet, men det är ett enkelt mått att utvärdera och följa 
upp. Om granskningen fokuserar på sådana mål kan utvärderingen 
av huruvida vårdcentralen uppnår sina mål vara en helt annan fråga 
än huruvida vårdcentelens lever upp till sitt kärnuppdrag. Ett alltför 
ensidigt fokus på måluppfyllelse (exempelvis tilldelning av medel 
utifrån måluppfyllelse) som inte beaktar andra aspekter av 
verksamheten riskerar att målen, utifrån vilka verksamheten följs 
upp och utvärderas, snarare än kärnuppdraget, blir styrande för 
verksamheten. Det blir viktigare för vårdcentralen att uppnå mål-
uppfyllelse (antal besök per dag) än att värna kärnuppdraget – att 
befolkningen som tillhör upptagningsområdet blir friskare.  

Som vi diskuterade ovan, bör verksamheterna fokusera på att 
mäta livskvalitet i stället för mått på servicekvalitet (eller process-
mått om man så vill). Mått på livskvalitet innebär mått som handlar 
om effekter för individ och/eller samhälle. Det kan exempelvis vara 
frågan om mortalitet, kunskapsinlärning, eller att en individ går från 
att vara beroende av ekonomiskt bistånd till att inte vara det. Men 
det kan också handla om mer självupplevda förändringar som att 
känna sig trygg med hemtjänsten eller att må bra i skolan. Sådana 
mått bör, till skillnad från mått av slaget ”antal möten”, utgöra mål 
eller delmål för verksamheterna i välfärdssektorn. 
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Dessa mål kan ofta vara svårare att mäta än de som handlar om 
servicekvalitet. För att mäta livskvalitet behövs ofta data som är 
mindre lättillgänglig. Det handlar även om att det behövs stärkt till-
gång till mer sofistikerad analys. Det innebär att många kommuner 
och landsting behöver förstärka sin analyskapacitet. Det behövs 
också en diskussion mellan exempelvis nämnder och förvaltning om 
måtten och en kritisk analys av de resultat som framkommer.  

En mål- och resultatstyrning baserad på tillit handlar också om 
att skapa en organisationskultur där det finns ett tydligt fokus på 
medborgarens förutsättningar och behov och där verksamheten, via 
utvärdering och uppföljning baserad på ändamålsenliga data från 
verksamheterna, ständigt söker efter att förbättra verksamheten. 

Minskad statlig detaljstyrning av kommuner och landsting 

I kapitel 3 beskriver vi hur den samlade statliga styrningen av kom-
munerna har ökat i såväl omfattning som detaljeringsgrad under de 
senaste decennierna. Det kommer olika styrsignaler från regeringen 
och statliga myndigheter utan någon egentlig koordinering. En 
minskad omfattning av detaljstyrningen, kombinerat med en ökad 
koordinering av den kvarvarande styrningen, ökar handlingsutrym-
met för kommuner och landsting. Ökat handlingsutrymme skulle 
möjliggöra att verksamheterna i högre utsträckning kan anpassas 
efter medborgarnas förutsättningar och behov.  

Dagens system med ett stort antal riktade statsbidrag innebär en 
detaljstyrning som dels skapar administrativa tidstjuvar, dels försvå-
rar planeringen för kommuner och landsting (se avsnitt 3.3.4). En 
förändrad styrning, där huvudprincipen är generella statsbidrag, är 
viktiga steg mot ett mer tillitsbaserat sätt att styra välfärdssektorn. 
För kommuner och landsting är det lättare att hantera ett generellt 
och permanent bidrag från staten än ett riktat statsbidrag. Ett gene-
rellt bidrag kan disponeras fritt på samma sätt som de kommunala 
skattemedlen, det leder inte till särskild administration och under-
lättar dessutom planeringen. Vidare skulle detaljstyrningen minska 
och på så vis öka handlingsutrymmet för kommuner och landsting 
att utforma och planera verksamheterna inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg. De lokala organisationsledningarna behöver ett 
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tillräckligt stort handlingsutrymme för att få möjlighet att kunna ut-
forma en lokal policy som matchar de lokala förutsättningarna och 
behoven. Färre riktade statsbidrag kan också minska kortsiktigheten 
i den statliga styrningen av kommuner och landsting. För att klara 
det viktiga uppdrag som verksamheterna inom välfärdssektorn har 
gentemot medborgarna behöver de ett stort handlingsutrymme. De 
bör inte vara föremål för tillfälliga prioriteringar utan få stabila och 
långsiktiga förutsättningar.  

Riktade statsbidrag skulle i stället kunna användas som ett kom-
plement när det gäller specifika investeringar hos kommuner och 
landsting där det finns ett tydligt nationellt intresse och en fördel 
med ett samlat agerande från kommuner och landsting. Invester-
ingar i teknisk infrastruktur som att skapa ett gemensamt journal-
system för landsting är ett sådant exempel. Här finns det en tydlig 
win-win situation för landsting, stat och inte minst medborgaren. 
För att få till sådana extra investeringar kan riktade statsbidrag fun-
gera utmärkt. Då behöver kommuner och landsting inte avsätta stora 
medel av budgeten för välfärdens verksamheter för att utveckla egna 
system som i slutändan ändå inte kommer vara kompatibla med de 
system som andra kommuner och landsting använder. Om staten tar 
ett huvudansvar för att driva dessa frågor skulle det kunna leda till 
väsentliga förbättringar för verksamheterna inom kommuner och 
landsting. Med generella bidrag som huvudprincip, och riktade stats-
bidrag som fokuserar på att skapa förutsättningar för kommuner och 
landsting, skulle den ekonomiska styrningen stödja mötet mellan 
medborgaren och medarbetaren inom välfärdssektorn på ett bättre 
sätt än vad fallet är i dag. 

Välfärdssektorn består av en rad områden som är av allra högsta 
nationella intresse. Samtidigt bedrivs hälso- sjukvård, skola och 
omsorg inom kommuner och landsting som enligt lag har en hög 
grad av kommunalt självstyre. Givet denna förvaltningsmodell bör 
statens viktigaste roll vara att skapa förutsättningar för verksam-
heterna inom kommuner och landsting. En övergång från dagens 
system med riktade statsbidrag till ett system där huvudprincipen är 
generella statsbidrag innebär inte att möjligheten att uppnå det 
nationella intresset minskar. Som nämnts, menar vi att de riktade 
statsbidragen som finns i dag skulle kunna ersättas av generella stats-
bidrag, eller andra slags riktade statsbidrag. De bör också och fram-
för allt ersättas av en ökad dialog om hur de nationella målen bäst 
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kan uppnås. Det handlar om en ökad dialog mellan kommuner/ 
landsting och staten kring regler, mål- och resultatstyrning och tillsyn. 

De nationella intressen som eftersträvas i dagens riktade stats-
bidrag står oftast inte i konflikt med kommunala eller regionala mål-
sättningar. Nationella målsättningar om exempelvis en likvärdig och 
högkvalitativ hälso- och sjukvård, skola och omsorg är ingenting 
som kommuner och landsting är emot. Däremot kan det ibland vara 
så att förutsättningarna inte finns i alla kommuner och landsting, 
och där kan staten spela en roll för att nå dessa mål. Exakt hur dessa 
mål ska uppnås bör i högre grad utformas i dialog mellan staten och 
kommuner och landsting. Staten har en viktig roll att spela när det 
gäller att skapa förutsättningar för en välfungerande välfärdssektor, 
men nuvarande system med riktade statsbidrag är ett ineffektivt sätt 
för att uppnå detta.  

Redan i dag pågår ett arbete från regeringens sida med att åstad-
komma färre och bättre anpassade statsbidrag. Det pågår bland annat 
en översyn där ambitionen är att till exempel kunna lägga samman 
eller förenkla de riktade statsbidragen (se t.ex. skr. 2017/18:217; 
prop. 2017/18:100)  

5.4.3 Lärande exempel 

I vårt arbete hittills har vi sett exempel på olika sätt att bygga in med-
ledarskap i en organisation samt hur verksamheter samarbetar kring 
styrning och ledning för att skapa handlingsutrymme för med-
arbetarna. 

Medledarskap i Sundsvall 

I Skönsmon, som utgör ett hemtjänstområde i Sundsvalls kommun, 
påbörjades under 2012 ett pilotprojekt för införande av en ny arbets-
modell som bygger Vanguard-metoden (se 5.2.3 för utförligare be-
skrivning).  

I Skönsmon finns ett tydligt fokus på medledarskap. Det ställer 
vissa nya krav på cheferna inom organisationen. En förändring mot 
tidigare styrformer är att cheferna lämnar över en del av ansvar och 
befogenheter till medarbetarna, men finns ändå med som stöd när 
det behövs. I en utvärdering från 2015 intervjuades cheferna i 
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Skönsmons hemtjänst. De beskriver den nya styrformen som en ut-
maning, men ändå som en positiv förändring som går att genomföra 
om man har erfarenhet och mognad som chef. Ett närvarande ledar-
skap beskrivs av flera chefer som en viktig förutsättning. Att vara 
närvarande har olika innebörd, men innefattar för de flesta 
intervjuade en kombination av att vara fysiskt närvarande och att 
vara verkligt engagerad i både förändringsarbetet och i det löpande 
omsorgsarbetet. Det verkliga engagemanget rymmer en rad så kallade 
mjuka värden och innebär att med närhet till medarbetarna vara del-
aktig i såväl framgång som motgång. Många medarbetare behöver en 
hel del stöd i ett förändringsarbete av denna typ, och chefer och ar-
betskamrater har ett gemensamt ansvar (Daneryd 2015). Vanguard-
metoden uppmärksammar medarbetares befintliga kompetens för 
att tillgodose brukarnas behov med fokus på kvalitén (Swan & Blusi 
2013). Oavsett utbildningsnivå, kompetens, roll, funktion eller var 
man befinner sig i den organisatoriska hierarkin betraktas kompe-
tensen närmast brukaren som den mest värdefulla. Att visa tillit till 
sin personal är en central del i ett förändringsarbete som följer 
Vanguard-metoden (Seddon 2010). I linje med metoden ska led-
ningen inte ägna sig åt att få medarbetare att arbeta rätt, de ska 
i stället se till att medarbetarna har de rätta förutsättningarna för att 
kunna tillgodose medborgarnas behov.  

 … de som är experter och viktigast när det gäller att leverera hemtjänst 
det är ju medarbetarna. I min värld är de högst upp. Vi som är chefer i 
olika led, vi ska skapa förutsättningar så att medarbetarna till hund-
ra procent kan ägna sig åt att leverera tjänster med kvalitet på ett tryggt 
och säkert sätt för brukarna.  

– Verksamhetschef för vård och omsorg i Sundsvall 

Forskarna som följt Försök Tillit Sundsvall inom ramen för Tillits-
delegationen menar att det nya sättet att styra har lett till större ut-
rymme för tillit och tillitsbaserad styrning mellan ledning och med-

arbetare. I Skönsmon har förändringsarbetet tydliggjort att tillits-
baserad styrning med ett brukarfokus innebär en kvalitetssäkring 
som grundar sig i tillit till medarbetarnas kompetens (Elmersjö & 
Sundin 2018).  

I Sundsvall har verksamheten inom hemtjänsten lyckats med att 
minska sjukfrånvaron hos medarbetarna samt öka nöjdheten hos 
brukarna. Generellt beskrivs att man uppnått en förbättring av kvalitet 
i omsorgen för kunden/brukaren, bättre arbetssituation för personal 
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samt en ekonomi i balans. För kommunen har det dessutom varit eko-

nomiskt gynnsamt (Daneryd 2015; Elmersjö & Sundin 2018). 

Andra exempel på medledarskap 

Maria Jarl m.fl. (2017) har studerat vad som karaktäriserar en fram-
gångsrik skola. Här är medledarskapet centralt. Framgångsrika sko-
lor kännetecknas av normer som betonar vikten av samarbete. Sam-
arbetet mellan kollegorna anses vara centralt för att åstadkomma 
goda lärandemiljöer för att utveckla elevernas lärande. Det som 
bland annat lyfts fram i rapporten är organiseringen av lärarnas arbe-
te och vikten av ett samarbete med fokus på undervisningen och på 
elevernas lärande och resultat. En gemensam diskussion som handlar 
om hur lärarna ska organisera undervisningen för att främja elever-
nas lärande utifrån deras förutsättningar och i enlighet med målen 
för kursplanen är angelägen. I framgångsrika skolor samarbetar 
lärare över ämnesgränser. 

Delegering från politisk nivå i Kalmar län 

I Landstinget i Kalmar län, som är en av försöksverksamheterna i 
Försök Tillit, har det under en längre tid pågått ett arbete med att 
skapa och upprätthålla förtroende mellan politiken och förvalt-
ningen. Kvalitetsutvecklingsarbetet som kallas ”Varje dag lite bättre 
– kraften hos många!” (VDLB) påbörjades efter att landstings-
fullmäktige beslutade att satsa på ett systematiskt förbättrings-
arbete. Visionen var att landstinget skulle bli en lärande organisation 
med fokus på att skapa värde för patienten. Fokus låg framför allt på 
utbildning av medarbetarna, men även på att forskning och auskul-
tation skulle användas för att stegvis förbättra verksamheten utifrån 
initiativ framför allt tagna av medarbetare och medborgare. Sats-
ningen infördes med stor politisk enighet och i huvudsak stor enig-
het mellan politiker och tjänstemän. Det har nu under en tioårs-
period funnits politisk enighet kring att skapa en strategi och tydliga 
förutsättningar för verksamheten utan att detaljstyra denna. I stället 
för detaljstyrning har strategin varit att ha ett nära samarbete där po-
litiker kan göra löpande studiebesök för att lära känna verksamheten 
och förstå deras utmaningar och styrkor. I landstinget beskrivs det 
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som att politiken har gått från att ha kontroll, till att ha koll via en 
mer tillitsbaserad mål- och resultatstyrning där utvärderingen 
präglas av en kontinuerlig dialog (de Fine Licht & Niklasson 2018).  

Styrmodellen i Kalmar län innebär en tydlig idé om decentrali-
sering i betydelsen att beslut ska fattas längre ner i styrkedjan och 
att idéer ska komma underifrån. I linje med VDLB är de ledande po-
litikerna och sjukhusledningen i princip överens om att politikernas 
huvudsakliga uppgift är att skapa förutsättningar för verksamheten 
att fungera, medan den dagliga driften och utvecklingen av den-
samma främst ligger hos sjukhusledningen och medarbetarna. Det 
råder trots detta ingen brist på kommunikation. Det finns en väl 
upparbetad kontaktyta och en kontinuerlig dialog mellan politiken 
och verksamheten. Politikerna avstår också i regel från att detalj-
styra, även om det i vissa fall förekommer att de visar missnöje med 
beslut längre ner i kedjan, inte minst om de ger upphov till kritik i 
media. Det beskrivs dock som ett undantag. 

Den grundläggande tanken bakom det som ibland kallas Improve-
ment science var att ekonomiska styrmedel inte är tillräckliga för att 
skapa förbättrad sjukvård utan att verklig kvalitet endast kan uppnås 
om man lyckas kanalisera och ta tillvara engagemanget hos medar-
betarna och skapar en organisation som välkomnar innovation i 
kombination med systematisk utvärdering (de Fine Licht & 
Niklasson 2018). 

Enligt forskarna som följt försöksverksamheten visar landstinget 
en tydlig ambition att arbeta underifrån och låta personal och med-
borgare komma till tals vad rör hur sjukvården inom landstinget kan 
förbättras, vilket ligger i linje med tillitsbaserade styrningsideal. 
Landstinget i Kalmar län presterar väl i nationella jämförelser av 
vårdkvalitet vilket kan tolkas som att arbetet varit framgångsrikt. 
Samtidigt brottas landstinget i Kalmar län liksom många andra lands-
ting, med kompetensförsörjningsproblem och minskat skatte-
underlag.  

De forskare som har följt verksamheteten visar att arbetet i lands-
tinget i Kalmar län till stor del präglas av tillitsfulla relationer och att 
värdegrund och processer för systematiskt kvalitetsarbete är spridda 
i organisationen. På många sätt kan landstingets arbete tjäna som 
förebild för andra som vill ställa om till ett mer tillitscentrerat styr-
ningssätt. Samtidigt finns det indikationer om att vissa grupper upp-
lever sig mindre involverade än andra. Att på allvar förmå lyssna in 
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kritiska röster, samt lyfta upp goda exempel, är en utmaning för mo-
dellen. Vidare framhåller personer på ledande positioner att lands-
tingets litenhet, eller det faktum att organisationen har präglats av 
stabilitet under många år, kan vara väl så viktiga faktorer som det 
faktiska utformandet av styr- eller arbetsmodell, för att skapa tillit 
och väl fungerande processer (de Fine Licht & Niklasson 2018). 

Kontinuerlig dialog i Nyköpings kommun  

I Försök Tillit Nyköping har socialtjänsten utgått från lagstiftningen 
i socialtjänstlagen snarare än mål som de för tillfället styrande poli-
tikerna formulerar. Verksamheten får på detta vis ett större hand-
lingsutrymme att kunna erbjuda medborgarna stöd och service ut-
ifrån sin kunskap, kompetens och engagemang. Men det bygger 
också på att den politiska makten har tilltro till verksamhetens för-
måga att hantera uppdraget. Så har varit fallet när det gäller 
Nyköping, vilket har lett till en mer välfungerande socialtjänst. Det 
handlar dock inte om att politiken har släppt ansvaret för verksam-
heten, det har funnits ett tydligt fokus på utvärdering och analys av 
verksamheten. Men den mål- och resultatstyrning som numera finns 
är mer präglad av samtal med verksamheten. Kvantitativa mått har 
kompletterats med kvalitativa verksamhetsbeskrivningar och det har 
funnits en kontinuerlig dialog om verksamhetens kvalitet, brister 
och utvecklingsbehov. Att våga prata om verksamhetens svagheter 
har enligt verksamheten själva spelat en nyckelroll för att kunna för-
bättra hur verksamheten styrs.  

Det vi också utifrån NPM-andan har lärt oss är att man alltid beskriver 
hur bra man är. Så hade vi det... Det som var den kulturella förändringen 
hos oss var att vi började gemensamt lyssna på medarbetarna om vad 
som problemet var, vilket hela tiden gjorde att vi var noga med att inte 
vaska upp det till en försköning, utan verkligen våga säga vad som var 
problembilden. Men då kommer ytterligare ett problem, då har vi 
media … problemet är ju att de klipper rubriken. ’de är dåliga på det 
här … ’ ’barnen får inte vara delaktiga …’ etc. Och då måste man ha en 
politik som vågar stå modig, för de ska ju ändå bli folkvalda.  

– Förvaltningschef14 

  

                                                                                                                                                               
14 Samtal under Forum Tillit 
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Genom att identifiera och våga föra upp problem, går problemen 
också att åtgärda. Ansvarsavgränsningar mellan exempelvis olika 
nämnder som inte gynnar klientens bästa har avstyrts med ekonomi-
styrningen och medföljande dialog mellan olika nämnder. I Nyköping 
har det varit en framgångsfaktor att skapa samsyn kring styrningen 
och undvika suboptimering mellan olika nämnder samtidigt som det 
finns ett tydligt fokus på kvalitet och arbetsmiljö snarare än ekono-
mi. När kommunen identifierar och åtgärdar reella hinder som för-
svårar ett professionellt socialt arbete är det tydligt att organisatio-
nen tar ansvar för både verksamhetskvalitet och arbetsmiljö. 

5.5 Stöd för medarbetare och chefer 

Med principen om stöd avses ett verksamhetsnära och hållbart, 
administrativt, psykosocialt och professionellt stöd i kärnverk-
samheten.  

Nyckelord: hjälpsamhet, dialog och kommunikation, lärande, 
närvarande ledarskap (Bringselius 2017a). 
 
Problem som kan mildras av denna princip:  

• Bristande stöd till medarbetare. 

• Bristande stöd till chefer.  

• Bristande fokus på verksamhetens uppdrag och mötet mellan 
medarbetare och medborgare. 

Enligt SKL:s inventering uppger 51 procent av kommunerna att 
principen stöd är uttalad i kommunens styrmodell och gäller för hela 
organisationen. 

5.5.1 Vad avses med stöd? 

För att mötet mellan medborgare och medarbetare ska bli så bra som 
möjligt krävs att alla funktioner och yrkesroller inom verksam-
heterna inom välfärdssektorn har, och följer, ett gemensamt upp-
drag. Det innebär bland annat att de stödfunktioner som finns utgör 
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ett stöd för att klara verksamhetens uppdrag, men också att stöd-
funktionerna själva uppfattar sitt uppdrag på detta vis. Med stöd-
funktioner avser vi de funktioner som ligger bakom mötet mellan 
medborgare och medarbetare. Det handlar om allt från lokalvård, 
HR och upphandling, till tekniska stödfunktioner som it. Stöd-
funktionerna uppfattas sällan direkt av medborgaren. Men, för att 
mötet mellan medborgare och medarbetare ska bli så bra som möjligt 
spelar de en viktig roll.  

Stödfunktionerna bör i första hand ha en stödjande, snarare än 
styrande, inriktning. Men även andra delar av verksamheten kan ha 
stöd som en del av sitt syfte. Första linjens chefer kan utgöra ett stöd 
till medarbetare, den politiska ledningen i en kommun kan vara ett 
stöd till kommundirektören och uppföljning och tillsyn kan vara till 
stöd för verksamheten.  

I kapitel 3 beskrev vi att kommuner och landsting nu befinner sig 
i en närmast paradoxal situation där de yrkesprofessionella till-
bringar allt mer tid på administration och allt mindre tid på verk-
samhetens uppdrag, samtidigt som den administrativa personalen 
ökat i antal. En arbetstid som för medarbetare till stor del fylls av 
administrativa tidstjuvar eller arbetsuppgifter som varken bidrar till 
syftet med verksamheten eller är till gagn för medborgaren riskerar 
att minska känslan av att utföra ett meningsfullt arbete. Därför är 
det i många verksamheter inom välfärdssektorn angeläget att öka 
stödet via stödfunktioner eller teknisk utveckling för att exempelvis 
minska administrativa tidstjuvar och därmed ge bättre förutsätt-
ningar för medarbetarna att utföra sina respektive kärnuppgifter. 

Att utforma en verksamhet som har och följer ett gemensamt 
uppdrag behöver balansera en rad frågor: Hur skapas de bästa förut-
sättningarna för att tillvarata medarbetarnas erfarenhet och kompe-
tens? Vilket stöd behöver chefer själva ha och vilket stöd behöver 
chefer ge medarbetarna? Vilket stöd behöver olika verksamheter ha 
och ge andra? Hur mycket resurser ska läggas på stödfunktioner? 
Tillitsdelegationens utgångspunkt är att alla dessa frågor bör besva-
ras utifrån hur de på bästa sätt skapar förutsättningar för att mötet 
mellan medarbetare och medborgare blir så bra som möjligt. 
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5.5.2 Vad krävs? 

Tillitsdelegationen har identifierat några förutsättningar som är nöd-
vändiga för att principen om stöd ska få genomslag. Dessa är: 

• En mer integrerad verksamhet med en gemensam förståelse för 
uppdraget. 

• Ledare som inspiratör och ”paraply”. 

• Stöd till ledare. 

En mer integrerad verksamhet med en gemensam förståelse  
för uppdraget 

I mötet mellan medborgaren och medarbetaren har stödet från olika 
funktioner en mycket viktig roll. I kapitel 3 beskrev vi att detta stöd 
inte fungerar fullt ut i dag. Medarbetarna inom välfärdssektorn 
känner inte alltid att de har det stöd som krävs och det verkar finnas 
en växande klyfta mellan stödfunktionerna och den övriga verk-
samheten. För att välfärdens tjänster ska bli så bra som möjligt 
behöver stödet fungera. Hela styrkedjan, från högsta ledning, till 
stabsfunktioner, första linjens chefer, närbyråkrater, och inte minst 
stödfunktioner, måste ha ett gemensamt uppdrag att stödja mötet 
med medborgaren. En förutsättning för att uppnå detta är att 
stödfunktioner som it, HR och upphandling har samma förståelse 
för verksamhetens syfte och medborgarens behov som övriga 
verksamheten och att de uppfattar sina egna arbetsinsatser som en 
viktig byggsten i genomförandet av detta. För att en gemensam för-
ståelse för uppdragen ska bli möjlig, bör stödfunktionerna i högre 
utsträckning än i dag göras till en integrerad del av verksamheten.  

En organisationsfråga som många verksamheter inom välfärds-
sektorn står inför är hur de ska organisera dessa stödfunktioner i re-
lation till övriga verksamheten. Ofta sker det genom en uppdelning 
i kärnverksamhet som har i uppdrag att genomföra verksamhetens 
uppdrag och stödverksamhet som har i uppdrag att stödja kärnverk-
samheten. Denna uppdelning kan vara relevant när det kommer till 
strategiska beslut kring de olika delarnas placering och kring ex-
empelvis vilka medarbetare som bör anställas och var. Men att an-
vända denna uppdelning för att styra och leda verksamheten gör det 



Principer för att utveckla SOU 2018:47 

198 

svårare att arbeta för ett gemensamt uppdrag och för gemensamma 
mål. Många av de problem vi ser i dag med det stöd som ges till verk-
samheter (IT, HR, upphandling etc) beror på att kärnverksamheten 
och stödverksamheten inte upplever att de har ett gemensamt upp-
drag. 

En sådan uppdelning är olycklig då den riskerar att skapa en for-
mell och informell distans mellan verksamheten och stödfunk-
tionerna, trots att det är av högsta vikt att de har ett tillitsfullt, nära 
och integrerat samarbete. De olika delarna genomför naturligtvis 
fortfarande olika aktiviteter, som ibland är helt frånkopplade från 
varandra. Men ofta finns det ändå en relevans i att de s.k. kärnverk-
samheterna vet vad stödverksamheten gör, och vice versa. En utrull-
ning av ett nytt IT-system, arbetsmiljöarbete eller en ny upphand-
ling av lokalvård, bör inte ses som en ”IT-fråga”, en ”HR-fråga” eller 
en ”upphandlingsfråga”. Det är frågor som påverkar verksamhetens 
förmåga att i slutändan genomföra uppdraget. De bör i stället ses 
som strategiska beslut där övriga delar av verksamheten tillsammans 
med den stödfunktion som har expertkunskap tar fram det IT-
system, den arbetsmiljöplan eller den upphandling som på bästa sätt 
gynnar verksamhetens uppdrag och mötet mellan medarbetare och 
medborgare. För att främja denna integration av olika verksamheter 
vore det därför önskvärt att inte dela upp verksamheten i kärnverk-
samhet och stödverksamhet.  

Även om många arbetsuppgifter som finns inom vissa stödfunk-
tioner kan vara vitt skilda från verksamheten i övrigt, finns klara 
poänger med att integrera stödfunktionernas uppdrag och målbild 
med verksamhetens uppdrag. Ett närmare samarbete och tydligt 
upparbetade kontaktvägar mellan stödfunktioner och övrig verk-
samhet skapar en ömsesidig förståelse för varandras uppdrag. I dag 
saknas ofta denna ömsesidiga förståelse mellan stödfunktionerna 
och resten av verksamheten, något som kan orsaka administrativa 
tidstjuvar och en frustration över att resurser går till annat än det 
man uppfattar som kärnuppdraget (Statskontoret 2016a). När stöd-
funktionerna uppfattar att de står vid sidan av, antingen som från-
kopplade eller överordnade verksamheten, uppstår problem för 
medarbetarna. Forskning som studerat välfärdssektorn har funnit 
att stödfunktioner i detta läge till viss utsträckning tappar fokus på 
vad som är viktigt för genomförandet av det gemensamma uppdra-
get. De tenderar då att leva sitt eget liv och bli kravställare, snarare 



SOU 2018:47 Principer för att utveckla 

199 

än att ge det stöd som ligger i uppdraget (se bl.a. Hall 2012; Vård-
analys 2017a). Det kan skapa administrativa tidstjuvar men också 
detaljstyrning inom själva verksamheten. Om ledningen i stället ser 
stödfunktionerna som en integrerad del av styrningen så borde 
risken för att detta sker minska.  

En viktig förutsättning för att stödet till verksamheterna ska upp-
levas som ändamålsenligt och bli ett verkligt stöd för mötet mellan 
medarbetare och medborgare, är att medarbetarna inom verksam-
heten har möjlighet att påverka hur stödet ska se ut. Verksamhetens 
ledning har ett mer övergripande perspektiv och stödfunktionerna 
själva har en specifik kunskap kring sakområden vilket gör att de 
måste vara involverade i hur stödfunktionerna organiseras. Men om 
utformningen av stödfunktionernas uppdrag och organisation en-
bart kommer från ledningen eller från stödfunktionerna själva ökar 
risken för att det tänkta stödet inte skapa värde, eller till och med att 
det leder till merarbete, för medarbetarna inom verksamheterna. Om 
medarbetarna och första linjens chefer har möjlighet att ge återkopp-
ling avseende verksamhetens behov och förutsättningar samt på hur 
stödfunktionerna är organiserade, ökar sannolikheten för att de blir 
ändamålsenliga. De som arbetar i verksamheterna har, jämfört med 
de beslutsfattare som befinner sig på högre nivåer, en annan kunskap 
om hur verksamheten fungerar och hur stödfunktionerna kan bidra 
till värde eller merarbete. Beslut om hur stödfunktionerna utformas 
och organiseras bör därför tas genom en dialog mellan medarbetare, 
chefer, stödfunktioner och ledningen. En sådan dialog kommer att 
leda till att stödfunktionerna får uppgifter och en organisatorisk pla-
cering som i större utsträckning stödjer mötet mellan medarbetare 
och medborgare, och utgår därigenom på ett betydligt bättre sätt 
från verksamhetens gemensamma uppdrag. 

Upphandling som en integrerad del av verksamheten  

I kapitel 3 beskrev vi hur upphandling och dess administration 
riskerar att leda till administrativa tidstjuvar och en ökad detaljstyr-
ning som påverkar mötet mellan medarbetare och medborgare i ne-
gativ riktning. För att motverka att upphandlingsförfarandet får så-
dana konsekvenser är det viktigt att upphandling betraktas som en 
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del av verksamheten och inte något som ligger vid sidan av verksam-
heten. Ändamålsenlig upphandling ska stödja mötet mellan medar-
betare och medborgare på så sätt att de inköp som görs ska fungera 
effektivt och ge inhandlade produkter eller tjänster med hög och re-
levant kvalitet. Många av de möten som genomförs i välfärdssektorn 
påverkas indirekt eller direkt av upphandlingen. De möten som ge-
nomförs i privat eller idéburen regi påverkas direkt av hur upphand-
lingen fungerar. Men även tjänster som genomförs i offentlig regi 
påverkas av upphandling av varor eller tjänster. Den upphandlade 
städningen eller det upphandlade it-systemet har också inverkan på 
mötet mellan medarbetaren och medborgaren, om än indirekt. 

I dag finns det ofta en distans mellan upphandlingsenheten och 
övriga delar av verksamheten inom kommuner och landsting. Denna 
uppdelning bör minskas och upphandling ska i stället ses som en in-
tegrerad del av verksamheten och hur denna ska styras på bästa sätt. 
För att kunna skapa detta är det viktigt att kommuner och landsting 
utvecklar sin beställarkompetens när det gäller upphandlingar. Kom-
muner och landsting måste i högre grad föra en dialog internt med 
medarbetare och externt med medborgare och potentiella utförare. 
En sådan dialog bör kunna bidra till en mer strategisk syn på hur 
upphandlingar används och förebygga uppenbara felaktigheter vid 
upphandlingar. 

Ledaren som inspiratör och ”paraply”  

Ledarskapet spelar en viktig roll när det gäller att skapa och ta tillvara 
den motivation som finns hos medarbetarna. Att värna det profes-
sionella utrymmet och ta tillvara de inre drivkrafter och det engage-
mang som finns bland medarbetare inom offentlig sektor är en viktig 
uppgift för ledarskapet.  

En viktig roll för ledaren handlar om att vara ett slags ”paraply” 
som skyddar verksamheten från ett överskott av administrativa krav 
och styrsignaler. Ledaren har en viktig roll att sortera och prioritera 
styrsignaler så att de kan omsättas i den egna verksamheten (Fernler 
m.fl. 2013). 

Flera högre chefer som vi har intervjuat berättar om denna ”mångsty-
righet” och menar att det är deras uppgift att rensa i antalet styrsignaler 
som når chefer på lägre nivåer. I intervjuerna framkommer det även att 
man anser att det är chefer i första linjens uppgift att sortera i vilka 
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signaler som man kommunicerar till sina medarbetare. Några använder 
liknelsen att de ”fäller upp paraplyet” för att inte styrsignalerna, kraven 
och arbetsuppgifterna ska regna ner över medarbetarna. Andra har på-
pekat att det är praktiskt omöjligt och till och med irrationellt att följa 
alla regler. 

– Vårdanalys 2017a s. 82  

Ledarskapet måste medla mellan produktion och kontroll, mellan 
dem som utför och dem som följer upp utförd verksamhet. Ledar-
skapet roll blir sammantaget att möjliggöra för medarbetarna att ge-
nomföra ett så bra jobb som möjligt, bland annat genom att vara ett 
paraply som sorterar bland en mångfald av styrsignaler, samt att leda 
verksamheten och skapa motivation.  

När vi har fört samtal genom Besök tillit och Forum tillit har 
frågor kommit upp i dialogen som berör synen på var i organisa-
tionen som mål, resultat och ansvar ska utkrävas. Ett problem anses 
vara att en allt för detaljerad nedbrytning av många mål långt ner (ut) 
i organisationen leder till att enheter och enskilda medarbetare träf-
fas av en störtskur av uppdrag och detaljstyrning av sitt uppdrag. En 
del kommuner vi talat med hanterar detta genom att ha ambitionen 
att skapa en organisatorisk struktur som inte är allt för grovmaskig 
och som inte släpper igenom allt för många uppdrag och övergri-
pande mål ut på enhets- eller medarbetarnivå. Här behöver ledar-
skapet kommunicera och tydliggöra så att varje nivå vet vad den ska 
bidra med och att det finns en gemensam målbild. Men det upplevs 
svårt och frustrerande att övergripande mål, som berör helheten, når 
ut på enhetsnivå, där enbart delar av målen kan uppnås. Ledning och 
stödfunktioner kan utgöra ett kitt i organisationen för att möjliggöra 
en helhetssyn och gemensam förståelse för uppdraget. 

Stöd till chefer  

Ledarskapet har en nyckelroll för att åstadkomma en tillitsbaserad 
styrning och ledning. För att ledarskapet ska kunna klara av alla olika 
uppgifter behövs ett ändamålsenligt stöd och rimliga förutsättning-
ar. Genom att organisera verksamheten med professioner runt 
cheferna, som kan arbeta med uppgifter som de har särskild kom-
petens för, skapas utrymme för cheferna att utveckla verksamheten 
och coacha medarbetare. En grundläggande faktor som påverkar 
förutsättningarna för ledarskapet är hur många medarbetare man 



Principer för att utveckla SOU 2018:47 

202 

som chef har ansvar för. Det påverkar ramarna för ledarskapet men 
också vilken typ av ledarskap som går att bedriva. I kapitel 3 har vi 
beskrivit hur första linjens chefer inom vård och omsorg ofta har fler 
än 30 underställda. Samtidigt konstaterar såväl forskare som andra 
utredningar att det är svårt att uttala sig om ett generellt ”tak” för 
antal medarbetare. Det är varken lätt eller eftersträvansvärt att före-
slå ett generellt tak för hur många medarbetare varje chef borde ha. 
Men det är en viktig faktor att beakta när man bedömer förutsätt-
ningarna för att bedriva ett aktivt och nära ledarskap. Personalgrup-
pens numerär kan i sig påverka möjligheten att utöva ett aktivt le-
darskap som förutsätter möjlighet till bland annat kommunikation.  

Förvisso förordar vi att varje medarbetare och chef ska ha en 
känsla av hjälpvillighet och vilja att ibland gå utanför sina ordinarie 
arbetsuppgifter. Men i valet mellan att anställa en skicklig admi-
nistratör som sköter administrativa uppgifter professionellt och en 
lärare, undersköterska, sjuksköterska, läkare som kan göra mer än 
att utföra administrativa uppgifter, väljer många verksamhetschefer 
det senare. Det innebär att sjuksköterskor städar sängar på intensiv-
vårdskliniker, undersköterskor städar kök och badrum och lärare 
sköter allt från dokumentation av bråk i korridoren till att följa med 
till barn och ungdomspsykiatrin men också att rektorer sköter 
fastighetsfrågor och rensar avlopp och chefer får ägna sig åt många 
andra uppgifter än att leda.  

Vid sidan av att administrativt stöd till chefer i första linjen be-
höver även central förvaltningsledning stöd att analysera resultat och 
kommunicera värderingar. Dessa funktioner utgör snarare ett kitt i 
organisationen än överflödig kapacitet. För att en chef ska kunna ha 
tid och möjlighet att utöva ledarskap behövs stödfunktioner runt 
omkring.   
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5.5.3 Lärande exempel 

Nedan följer lärande exempel som avser principen stöd. 

Stödfunktioner i fokus i Nyköpings kommun  

I försöksverksamheten som bedrivits i Nyköpings kommun har det 
funnits en tydligt fokus på att förändra stödfunktionerna så att de 
bidrar till verksamhetsutvecklingen. Det har funnits en uttalad kän-
nedom om att en alltför tung arbetsbelastning och ett otillräckligt 
stöd har en negativ påverkan på mötet mellan medborgare och med-
arbetare.  

I de intervjuer som forskarna som följer försöksverksamheten ge-
nomfört framkommer att stödfunktionerna som arbetar med 
personalfrågor och verksamhetsstöd arbetar nära verksamhets- och 
enhetschefer för att stödja och underlätta deras arbete. Det fram-
kommer också att de beskriver sin funktion och roll i en utveckling 
från ”att vara störande till att vara stödjande”. Det vill säga, att 
i stället för att generera mer arbete för chefer och medarbetare, bidra 
med olika typer av stöd för att faktiskt underlätta verksamheten. Ex-
empelvis har processkartläggningar genomförts i syfte att beskriva 
hanteringen av olika typer av klientärenden i verksamheten. Detta 
arbete har vägletts av devisen ”det ska vara lätt att göra rätt”, och 
avsikten är att processkartorna ska underlätta en rättssäker hand-
läggning av klientärenden. Ett annat exempel på stöd är ett nyut-
vecklat introduktionsprogram för nyanställda som bland annat ge-
nom arbetsplats- och medarbetarintroduktion samt mentorskap ska 
stödja nyanställda medarbetare under de sex första månaderna på det 
nya arbetet. Stödet till cheferna beskrivs bland annat handla om stöd 
i rekryterings- och rehabiliteringsärenden, stöd i samband med verk-
samhetsuppföljning, men också utbildning och praktiskt stöd i IT-
verktyget som används för detta ändamål. Det bedöms ha bidragit 
till att skapa en bättre verksamhet (Astvik m.fl. 2018).  
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… kärnverksamhet utformar ej stödet – städning på 
intensivvårdsavdelning 

Här belyser vi stödfunktionen städning på en intensivvårdsavdelning 
vid ett av landets sjukhus, det är ett exempel där ramarna för stödet 
sätts någon annanstans än hos verksamheten själv. Intensivvårdsav-
delningen i detta exempel är en del av Anestesi-, Operations- och 
Intensivvårdskliniken vid ett av våra större sjukhus. Det är en hög-
teknologisk och multidisciplinär intensivvårdsavdelning som 
främst omhändertar patienter med traumatiska skador och sepsis. 
Här bedrivs ”tung” intensivvård av ungefär 90 sjuksköterskor, 
40 undersköterskor samt en läkargrupp.15 Avdelningen lider som 
många andra vårdinrättningar av personalbrist, främst när det gäller 
sjuksköterskor. Det är ett tufft arbete med relativt låg lön vilket gör 
att det är svårt att rekrytera då konkurrensen om sjuksköterskor är 
hård. Verksamheten håller ett högt tempo, och det finns ständigt 
saker som inte hinns med och tillika kan onödiga risker uppstå. För 
verksamheten är det extremt viktigt att tiden på arbetet spenderas så 
effektivt som möjligt, annars kan det leda till att patienter avlider. 
Trots detta lägger sjuksköterskor och undersköterskor ansenlig tid 
på städning. Att salarna är rena är en förutsättning för säker vård, 
men alternativkostnaden förenad med detta är att städningen stjäl 
tid från patientvård. I olika perioder har avdelningen fått medel för 
att köpa in städning som genomförs av lokalvårdare. Det har lett till 
att sjuksköterskor och undersköterskor får mer tid till patienter. 
Men på grund av att budgetprocessen ofta leder till ett val mellan 
städningen eller att anställa fler sjuksköterskor eller underskö-
terskor har städningen prioriterats bort. När närmaste chef tvingas 
att välja mellan att köpa in städning eller att anställa ytterligare en 
sjuksköterska är det svårt att välja städningen, trots att det skulle 
spara mycket tid för övriga anställda. I stället får sjuksköterskor och 
undersköterskor återigen genomföra den arbetsuppgiften, på be-
kostnad av tid med patienten. Situationen som belyses här är ett ex-
empel på när ramarna för stödet till verksamheten sätts någon ann-
anstans än hos verksamheten själv. 

                                                                                                                                                               
15 Denna består av cirka tolv specialistutbildade anestesiologer. Under jourtid bemannas klini-
ken av tre narkosläkare. 
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Robot som handlägger i socialtjänsten 

I Trelleborgs kommun används sedan 2016 en handläggarrobot inom 
socialtjänsten. Det är en programvara som kan utföra vissa arbets-
uppgifter precis som en handläggare skulle kunna göra. Roboten 
kontrollerar ansökan gentemot SSBTEK (en digital tjänst för eko-
nomiskt bistånd) genom att koppla upp sig mot till exempel Skatte-
verket och Arbetsförmedlingen, kontrollerar tidigare uppgifter per-
sonen lämnat och kan snabbt avgöra om den som sökt har rätt till 
bidrag eller inte (Trelleborg 2018). Den som söker ekonomiskt bi-
stånd i Trelleborgs kommun anger samtliga uppgifter om sig själv 
och sin situation i en ansökan på internet. I stället för att en hand-
läggare sedan bedömer och beslutar om personens ansökan ska be-
viljas eller inte, är det roboten som tar hand om hela den processen. 
Roboten granskar uppgifterna och stämmer av om kriterierna är 
uppfyllda för att den ansökande ska beviljas försörjningsstöd. Senast 
dagen efter att ansökan har skrivits in, lämnas ett beslut till den sö-
kande. Något som fortfarande sköts av en handläggare är dock det 
första mötet för en sökande. Efter det tar roboten över. Handläggar-
roboten arbetar redan nu i ärenden som rör ekonomiskt bistånd, an-
sökan om serviceinsatser och trygghetslarm samt vissa former av av-
giftshantering men fler processer planeras att automatiseras framöver.  

Automatisering av handläggning finns sedan tidigare hos en rad 
statliga myndigheter, bland annat Försäkringskassan. Under 2016 
handlades till exempel hälften av alla ärenden inom föräldrapenning 
och 60 procent av alla ärenden inom tillfällig föräldrapenning auto-
matiskt. En följd av den ökade automatiseringen är att handlägg-
ningsresurserna har minskat, trots att fler kontroller än någonsin ge-
nomförs (Försäkringskassan 2016b). Trelleborgs kommun är dock 
den första kommunen i Sverige att använda en så kallad handläggar-
robot för myndighetsutövning inom socialtjänsten. Anledningen till 
kommunens satsning på en handläggarrobot, är enligt kommunen 
själv, att åstadkomma en rättssäker och kostnadseffektiv handlägg-
ning, men avsikten är också att ge bättre service till medborgarna.  

För dig som medborgare innebär det rättssäker och skyndsam hantering 
av ditt ärende. För oss innebär det att vi kan lägga mer tid och resurser 
på att hjälpa trelleborgare att etablera sig på arbetsmarknaden. 

– Enhetschef Trelleborg16

16 Från 24Trelleborg (2017). 
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Trelleborgs kommun uppger att en följd av automatiseringen är att 
de har minskat antal handläggare som arbetar med handläggning och 
anställt fler som arbetar med rehabilitering (Trelleborg 2018). 

Vi har tidigare i betänkandet slagit fast att för att bättre tillvarata 
medarbetarnas kompetens, erfarenhet och engagemang, måste vi få 
bort onödiga administrativa tidstjuvar. Men vi måste också ta bort 
onödiga arbetsuppgifter som bättre kan genomföras av automatise-
rade system. Emellertid kräver automatiserande system också en 
principiell diskussion kring användning och långsiktiga målsätt-
ningar med systemen. Vissa arbetsuppgifter kan lämpa sig väl för att 
automatiseras, men den överväldigande majoriteten av arbetsupp-
gifterna inom socialtjänsten eller övriga delar av välfärdssektorn gör 
inte det. För att exempelvis utreda och genomföra rehabiliterings-
insatser måste individers unika situation och egenskaper beaktas. 
Det är exempel på en uppgift där robotar inte kan vara till hjälp utan 
där det behövs en utbildad människa med empati, erfarenhet och tid 
(Lipsky 1980; Stivers 1994; Gawthrop 1998) Därför behöver auto-
matisering genomföras varsamt utifrån en analys kring dess konse-
kvenser. En alltför snabb övergång till automatisering och andra 
tekniska hjälpmedel kan skapa bekymmer för såväl medborgare som 
medarbetare (Jansson 2013).  

Om robothandläggning kan avlasta medarbetare och minska de 
administrativa tidstjuvarna är sannolikheten stor att det blir till för-
del för såväl medborgaren som medarbetaren. En socialsekreterare 
som arbetar i Uppsala kommun, som är i processen att införa en 
handläggningsrobot, uttrycker sig på följande vis: 

Jag anser att roboten kommer att frigöra tid för mig i min profession 
som socialarbetare. Vad jag förstått kommer roboten att göra prelimi-
nära beräkningar direkt utifrån e-ansökningar som kommer. Detta gör 
att jag slipper föra över uppgifterna från dokumentet till beräkningen 
som annars kostar mig tid, tid som i stället kan läggas på klienters för-
ändringsarbete. I min professionsbeskrivning ska jag vara ett stöd/ hjälp 
till klienten i dess mål till självförsörjning. Detta gör jag bäst när jag får 
arbeta med andra saker än monotona sifferöverföringar. Jag ser inget 
problem med att roboten för över siffrorna till en beräkning. Jag kom-
mer givetvis att se igenom beräkningen ändå innan jag tar ett beslut i 
varje klients ansökan. Vid uppenbara fel som en robot (utan mänskligt 
intellekt) inte upptäcker finns jag precis som innan och kan stoppa det.  
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I utsträckningen kommer en robot att hjälpa mig att få ett varierat jobb 
anser jag. Majoriteten av tiden som jag har nu läggs på journalföring och 
just beräkningar. Jag menar att det skulle ge mig mer glädje i mitt jobb 
när jag får den avlastningen som en robot kan ge mig, just för att jag kan 
arbeta med det som jag, och min arbetsgivare, vill att jag ska arbeta med, 
dvs. klienterna. 

– Socialsekreterare Uppsala kommun17  

5.6 Kunskap för bättre lärande 

Med principen om kunskap avses att premiera kunskapsutveck-
ling, lärande och en evidensbaserad praktik på alla nivåer i verk-
samheten.  

Nyckelord: kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte, evidens-
baserad praktik, reflektion (Bringselius 2017a). 
 
Problem som kan mildras av denna princip:  

• Bristande dialog och erfarenhetsutbyte. 

• Bristande kunskapsöverföring över professions- och verksam-
hetsgränser. 

• Risk för att välfärdstjänsterna inte utvecklas i den takt som 
behövs för att möta dagens och framtidens utmaningar.  

• Brist på verksamhetsanpassad kunskap som behövs för både 
verksamhetsutveckling och för utveckling av bland annat nya 
arbetssätt, behandlings- och utbildningsmetoder.  

Enligt SKL:s inventering uppger 47 procent av kommunerna att 
kunskap är uttalad i kommunens styrmodell och gäller för hela 
organisationen. 

5.6.1 Vad avses med kunskap? 

Tillit på en arbetsplats bygger bland annat på ett förtroende om att 
den andra parten besitter den kompetens som behövs för att kunna 
utföra sitt arbete (Bringselius 2018). Principen om kunskap innebär 

                                                                                                                                                               
17 I samtal med Tillitsdelegationen 
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att premiera kunskapsutveckling och kunskapsöverföring på alla ni-
våer i verksamheten. För att skapa en dynamisk kunskapsbas krävs 
en ständig kunskapsutveckling och kunskapsöverföring både internt 
på arbetsplatsen men även genom extern kunskapsinhämtning. Det 
vill säga, ny kunskap från exempelvis forskning bör komma med-
arbetare till kännedom, samtidigt som kunskap som genereras bland 
medarbetare bör kunna få genomslag på ledningsnivå och kunna 
spridas till andra utanför den egna arbetsplatsen. Även den uppfölj-
ning som görs bör stödja lärande och bör därför utformas med detta 
i åtanke.  

För att kunna bygga tillit inom verksamheter behöver det finnas 
en tilltro till både den egna förmågan och till andras förmåga. I tillits-
bygget spelar kunskap en central roll. Genom kunskapsutveckling 
och kunskapsöverföring både internt och externt kan den profes-
sionella kunskapsbasen utvecklas och tilltron till den egna och 
andras förmåga stärkas. Den löpande kunskapsutvecklingen skapar 
en grund för medarbetarnas egna mandat att fatta beslut i mötet med 
medborgaren. Ledningen kan genom tillit till medarbetarnas kun-
skaper lita på att de kan fatta de för medborgaren bästa besluten och 
göra de bedömningar som varje enskilt möte innebär. Genom att 
stärka medarbetarnas kompetens inom verksamheterna kan tilliten 
stärkas. 

Offentlig sektor är kunskapsintensiv med en stor andel profes-
sionella yrkesgrupper. Med hjälp av den kunskap de har hjälper 
medarbetarna i offentlig sektor sjuka patienter, undervisar elever i 
skolan och ger stöd till personer som har en funktionsnedsättning, 
allt utifrån bästa förmåga. I den föränderliga värld vi lever, med stän-
digt nya utmaningar med nya sjukdomar, multiresistenta bakterier, 
globala influensaepidemier, folkhälsosjukdomar, behöver vården, 
skolan och omsorgen följa med i utvecklingen. Vi reser allt mer och 
påverkas av omvärlden på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare. 
Samtidigt sprids information på några sekunder genom nyhets-
kanaler och sociala medier. Detta ställer allt högre krav på kompe-
tensförsörjning för att kunna anpassa och tillgodose de olika behov 
och krav som ställs på hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Det är 
viktigt i skapandet av en mer tillitsbaserad styrning och ledning att 
kompetensförsörjningen prioriteras och sätts högt upp på dagord-
ningen inom verksamheterna.  
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Som beskrevs i avsnitt 3.5 finns en rad hinder för kunskapsför-
sörjningen i den offentliga sektorn. Om hälso- och sjukvård, skola, 
och omsorg ska kunna leverera välfärdstjänster som håller hög 
kvalitet måste rätt förutsättningar ges. Det behövs mer dynamiska 
och flexibla miljöer, som ger möjligheter att dela kunskap och 
tillsammans skapa ny kunskap inom och mellan olika avdelningar 
och professioner, men också mellan sjukhus, vårdcentraler, skolor 
och olika socialtjänstenheter.  

Verksamheterna behöver därför se över hur arbetsprocesser på 
ett bättre sätt kan skapa förutsättningar för kunskapsutveckling och 
lärande. Det handlar t.ex. om att organisera verksamheten på ett sätt 
som underlättar ett helhetsperspektiv, och om att aktivt skapa 
arenor och tid för utbyte av kunskap och erfarenhet.  

Ett sätt att arbeta med kunskapsutveckling är genom mer pro-
cessorienterade arbetssätt. Sådana syftar till att, med hjälp av t.ex. 
systemkunskap, mätning av variation i utfall och kunskap om för-
ändringspsykologi och vad som motiverar människor, generera för-
bättringar som ökar värdet för kunderna eller medborgarna. Några 
exempel på sådana inriktningar är Business Process Reengineering, 
Lean Production, Vanguardmetoden (som använts i försöksverksam-
heten i Skönsmons hemtjänst som nämnts tidigare) eller Plan Do 
Study Act (PDSA, på svenska Planera, Göra, Studera, Agera). Det 
senare brukar illustreras som ett lärandehjul som behöver snurra för 
att en kontinuerlig utveckling ska ske (se t.ex. Langley m.fl. 2009).  

En viktig del i processorienterade arbetssätt är att utveckling och 
förbättring åstadkoms genom att testa förändrade arbetssätt i liten 
skala och sedan utvärdera, utveckla och testa igen. Uppföljning samt 
analys av vilka antaganden som nuvarande arbetssätt grundar sig på 
och vilka orsaker som ligger bakom olika problem, är också en viktig 
del. Ytterligare en aspekt som brukar betonas i teorier om lärande 
organisationer är att lärande sker i sociala sammanhang och genom 
samskapande. Samskapande kan innebära att t.ex. vård- och om-
sorgstjänster utvecklas tillsammans med dem som tjänsterna riktar 
sig till (se t.ex. Batalden m.fl. 2015).  

Förändringar med hjälp av processorienterade arbetssätt kan även 
vara mindre genomgripande, t.ex. så kallade ständiga förbättringar, 
eller mer genomgripande. Ahrenfelt (2013) skiljer på förändringar 
av första ordningen, där man förnyar och förbättrar inom befintligt 
system, och förändringar av andra ordningen där man förändrar hela 
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systemet och där en ny problembild eller ett nytt tankemönster 
framträder (se även Argyris & Schön 1996).  

För att kunskap ska kunna integreras i verksamheterna och bidra 
till utveckling i hela organisationen är det också viktigt att alla med-
arbetares kunskaper, oavsett yrkesroll, används i utvecklingsproces-
sen. Alla medarbetare i en verksamhet har kunskaper av olika slag 
som spelar en betydelsefull roll för att organisationen ska fungera. 
Vissa har mer teoretiska kunskaper medan andra mer praktiska. 
Några har kunskaper om behandlings- eller undervisningsmetoder, 
några om hur verksamhetens ekonomi ska följas upp, andra har kun-
skaper om hur verksamhetens medarbetare ska tas om hand och hur 
olika funktioner kan stödjas. Ytterligare andra har kunskaper om hur 
kommunikationen ska föras eller hur juridiska processer bör hante-
ras. Medarbetarnas olika kompetenser bygger tillsammans verksam-
heten och bidrar till dess existens och funktion. För att skapa ge-
menskap och respekt för varandras olika kompetenser behöver sam-
arbete mellan olika yrkesroller utgöra en naturlig del i arbetet och 
underlättas genom att skapa organisatoriska förutsättningar. Led-
ningen behöver även uppmuntra och ta tillvara den samlade kun-
skapen som verksamheten besitter genom att skapa strukturer för 
samverkan och möjligheter att fånga upp idéer och nytänkande.  

5.6.2 Vad krävs? 

Forskning och kollegialt lärande är viktiga pelare i kunskapsutveck-
lingen. Men för att de ska få kraft att utvecklas, behövs goda förut-
sättningar. Vi kommer nedan att presentera viktiga områden för att 
kunskapsutveckling ska kunna möjliggöras genom kollegialt lärande, 
utbildning och forskning. Följande punkter diskuteras mer utförligt 
nedan: 

• Kollegialt lärande och samverkan över professions-, disciplin och 
verksamhetsgränser. 

• Utbildningsprogram av hög kvalitet. 

• Stärk samverkan med lärosätena.  

• Verksamhetsnära forskning. 
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• Kunskap för att förebygga ojämlikt behandlande av medarbetare 
och medborgare. 

• Uppföljning och utvärdering. 

Kollegialt lärande och samverkan över professions-, disciplin  
och verksamhetsgränser 

Kollektivt lärande är en process där individer i samspel identifierar och 
kritiskt reflekterar över gemensamma förutsättningar, dilemman, upp-
gifter och kompetens samt skapar beredskap för handling relaterad till 
situationens och kontextens krav. 

– Granberg och Ohlsson 2016 s. 181 

En organisation som kan möjliggöra kollegialt lärande kan stärka ut-
vecklingen i organisationen och ge medarbetarna bättre förutsätt-
ningar att utföra och utveckla sitt egna arbete. Det finns flera studier 
som visar att strukturerad och organiserad kollegial kompetensut-
veckling är mer effektfullt än individuell. Skolverket beskriver kol-
legialt lärande som en möjlighet att tillsammans lösa uppgifter, for-
mulera problem och kritiskt granska både det egna och sina medar-
betares arbete. Det är särskilt viktigt inom yrken med praktiska och 
kliniska moment där yrkesutövarna behöver vara kreativa, söka kun-
skap och anpassa sina kunskaper för att lösa komplexa problem 
(Skolverket 2013b).  

Genom möjligheter för kollegialt lärande och löpande kunskaps-
utveckling bland medarbetare i verksamheterna, ökar förutsätt-
ningar för att medborgarna får bättre anpassade och skräddarsydda 
behandlings- och undervisningsmetoder. Kunskap- och erfarenhets-
utbyte mellan medarbetare kan bidra till nya insikter som kan gene-
rera mer diversifierad och mer anpassad hjälp till medborgaren. 
Genom kunskapsutveckling kan medarbetarnas verktygslådor av lä-
randeverktyg, behandlingsmetoder och bemötande breddas och 
arbetet blir mer givande och stimulerande. Detta kan i sin tur öka 
medarbetarnas tilltro till den egna förmågan och känsla av att kunna 
lita till sina egna bedömningar. Väl fungerande processer för kolle-
gialt lärandet har även en kvalitetsstärkande funktion för verksam-
heten, där avstämningar med kollegor kan bredda perspektivet och 
eventuellt komplettera bedömningar eller upptäcka brister.  
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För att det kollegiala lärandet och kunskapsutbytet ska bli en na-
turlig del av verksamhetens arbete behöver det finnas strukturer och 
mötesplatser där detta kunskapsutbyte och lärande kan ske. Det be-
höver finnas en kontinuitet och regelbundenhet i hur och när dessa 
möten ska ske. Det kan vara veckovisa träffar, eller korta dagliga av-
stämningar. För att det kollegiala lärandet ska vara utvecklande och 
utgöra en varaktig del i organisationen behöver det finnas med på 
verksamhetens dagordning.  

Det är också viktigt att det finns strukturer och organisatoriska 
förutsättningar för ledningen att fånga upp de nya förslag och idéer 
som lyfts vid de kollegiala träffarna. Att ge en löpande återkoppling 
och hålla en nära dialog är också väsentligt i detta arbete. Det kan 
gälla förslag på både utveckling av verksamheten men även utveck-
ling i det dagliga praktiska arbetet.  

För att ge förutsättningar för detta behöver ledningen ge utrym-
me inom ramen för befintliga arbetsuppgifter. Det behöver också 
signaleras att gemensamt lärande, utveckling och innovationer är en 
viktig del av arbetet. Hela styrkedjan behöver involveras där kom-
mun- och landstingschefer behöver ge verksamheterna stöd, utrym-
me och förutsättningar i form av tid och resurser för att arbetet ska 
få effekt. Ledning och verksamhetschefer kan därutöver genom att 
själva aktivt delta i lärandet och kunskapsutvecklingen signalera vik-
ten och betydelsen av att detta prioriteras i verksamheterna.  

Samverkan över disciplin- och professionsgränserna och verk-
samhetsgränser behöver också utökas och stärkas. Genom att sam-
arbeta mer i arbetsgrupper där t.ex. socialsekreterare, controllers och 
administratörer möts för att skapa goda förutsättningar i mötet med 
brukaren kan både ökad förståelse och respekt för olika yrkes-
gruppers kunskaper och erfarenheter skapas. Samtidigt kan nya kun-
skaper och insikter genereras. Detta kan i sin tur ge förutsättningar 
för ett mer kunskapsbaserat möte med medborgaren och leda till 
mer anpassade och riktade insatser till medborgaren. Risken att med-
borgaren faller mellan stolarna kan också minskas.  

Ett gott exempel där nya arbetssätt med samverkan över profes-
sionsgränser har skapat ökad respekt och stärkt självförtroende bland 
medarbetarna är hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvalls kommun 
(se 5.2.3 för närmare beskrivning av försöksverksamhetens arbete). 
Genom samverkan breddades perspektivet och gav insikter om kol-
legornas olika uppgifter och roller. En betydelsefull förändring som 
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det tvärprofessionella samarbetet medförde var även en upplevelse 
bland framför allt medarbetarna inom omsorg, att de fått en fram-
flyttad position och kände större trygghet till sin kompetens. Tidi-
gare hade de upplevt att andra yrkeskategorier inte visat tillit till 
deras kompetens och att de blivit fråntagna uppgifter de haft utbild-
ning för (Elmersjö & Sundin 2018).  

Utbildningsprogram av hög kvalitet 

Som beskrivits tidigare består hälso- och sjukvård, skola och omsorg 
till stor del av medarbetare med yrkesexamen. Genom de 
utbildningsprogram de genomgår läggs grunden för deras kunskap 
inför yrkeslivet. För att de ska förberedas på bästa möjliga sätt inför 
yrkeslivet behöver utbildningarna hålla hög kvalitet och anpassas till 
de förändrade behov som verksamheterna ställs inför. Utbild-
ningarna behöver även ge studenterna väl anpassade kunskaper för 
det praktiska arbetet de kommer möta i sitt yrkesliv (SOU 2017:35). 

Inom skolområdet finns forskning som visar att lärarens kompe-
tens är den mest betydelsefulla resursen för elevernas resultat 
(Gustafsson & Myrberg 2002). I Samling för skolan (SOU 2017:35) 
beskrivs vad som anses viktigt för en lärarutbildning av hög kvalitet. 
Viktiga parametrar är bland annat att programmen är sammanhållna, 
att de lyckas integrera teori och praktik samt att en stor del av 
utbildningen utgörs av praktik med handledning av erfarna lärare. 
Utredningen bedömer att lärare bör besitta goda ämneskunskaper, 
pedagogiska kunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper och utbild-
ningarna bör utformas så att detta säkerställs. 

För att utbildningarna ständigt ska kunna utvecklas, samt förbe-
reda studenterna inför yrkeslivet på bästa sätt, behöver utbildning-
arna systematiskt uppdateras och anpassas efter nya behov. Genom 
ett strukturerat samarbete mellan lärosätena och verksamheterna 
kan utbildningarna hållas uppdaterade om verksamheternas kun-
skapsbehov.  
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Stärk samverkan med lärosätena  

För att Sverige ska kunna leverera vård av högsta kvalitet, en skola 
som lär ut på bästa sätt och en omsorg som tillhandahåller medbor-
gare stöd och insatser av hög kvalitet, behövs en tydlig länk mellan 
forskning och det praktiska utförandet. Verksamheternas arbete be-
höver kunna vila på en vetenskaplig och beprövad grund.  

En stor del av den forskning som bedrivs i dag inom medicin, ut-
bildning och socialt arbete, kommer dock inte alltid verksamheterna 
till del. Detta kan bero på att forskningen inte är relevant för verk-
samheten, att den är svår att implementera eller att forskningen inte 
alls är användbar för verksamheterna i det praktiska arbetet. För att 
viktiga frågor och praktiska problem som finns inom verksamheter-
na ska kunna beforskas och verkligen kunna utveckla och förbättra 
metoder eller behandlingar, behöver det skapas en bättre dialog och 
närmare samarbete mellan medarbetarna i verksamheterna och 
forskningen. 

Den forskning som genereras på lärosätena behöver på ett struk-
turerat sätt kunna nå berörda verksamhetsområden, samtidigt som 
idéer och uppslag till forskningsfrågor som uppkommer bland med-
arbetarna i verksamheterna behöver kunna nå lärosätena. Det behövs 
en närmare länk mellan verksamheter och forskning för att ny kun-
skap smidigt ska kunna implementeras eller testas i verksamheterna.  

Det är samtidigt viktigt att återigen betona att den kunskap som 
kommer verksamheterna till del genom stärkt samverkan med läro-
sätena behöver komma alla i verksamheten till del. Kunskaperna be-
höver anpassas så att alla verksamma kan dra nytta av dem. Sam-
verkan över professions- och disciplingränser och gemensamma ar-
betsgrupper spelar därmed även här en viktig roll för kunskapsöver-
föring mellan medarbetarna oavsett yrkesroll.  

I SOU 2018:19 betonas vikten av tre samverkande delar för en 
välfungerande process av praktikutvecklande forskning. Dessa delar 
utgörs av: systematiskt kvalitetsarbete (för utveckling av lärande och 
undervisning), praktikutvecklande forskning och förbättringsarbete 
(uppföljning och utvärdering). Delarna kan illustreras med tre olika 
kugghjul som länkas samman och kan beskrivas enlig följande: 
genom ett systematiskt kvalitetsarbete som samverkar med den 
praktikutvecklande forskningen kan ett för verksamheten relevant 
förbättringsarbete utformas, som i sin tur sedan behöver följas upp 
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och utvärderas (se s. 120 i SOU 2018:19). Oavsett verksamhets-
område behövs strukturerade arbetsprocesser utarbetas där läro-
säten och forskning i högre utsträckning samverkar med verksam-
heterna. Hur detta utformas är upp till verksamheterna själva.  

Ett exempel på hur ett medarbetardrivet initiativ för kunskaps-
utveckling genom kollegialt lärande, kom att skapa förutsättningar 
för forskning genom den data som registrerats, beskrivs i av-
snitt 5.6.3 under rubriken ”Närmare koppling mellan forskning och 
praktik – Nätverk för att förbättra vården för barn med kronisk sjuk-
dom lärande ett genererade kollegial samverkan”. Medarbetarna på 
olika kliniker i USA drev själva på utvecklingen för att förbättra 
vården av barn med kronisk tarmsjukdom. De såg ett behov av för-
bättring och skapade genom samverkan mellan olika kliniker bättre 
kunskap kring denna sjukdom. Lärdomarna dokumenterades och re-
gistreras i databaser. Data kunde sedan användas för forskningen för 
att generera ny kunskap som kan förbättra behandlingsmetoder.  

Verksamhetsnära forskning 

Som beskrevs ovan behöver samverkan mellan verksamheterna och 
lärosätena stärkas för att mer anpassad och relevant kunskap ska 
kunna komma verksamheterna till del. Genom mer verksamhetsnära 
forskning skulle detta kunna möjliggöras. 

Möjligheter att bedriva verksamhetsnära forskning18 är av stor be-
tydelse för att utveckla och förbättra verksamheter inom skola, vård 
och omsorg. Genom att skapa bättre strukturer där forskare och 
yrkesverksamma kan samarbeta och formulera gemensamma forsk-
ningsfrågor utifrån verksamheternas behov, kan den vetenskapliga 
grunden och beprövade erfarenheten stärkas. Inom skolan skulle 
detta till exempel kunna vara att lärare involveras i forskningspro-
cessen och direkt arbetar med att utveckla klassrumspraktiken. Det 
behövs mer forskning på problem som faktiskt finns i, och påverkar 
verksamheterna och forskningen på högskolor och universitet kan 

                                                                                                                                                               
18 Med verksamhetsnära forskning menas den forskning som bedrivs nära verksamheterna och 
som utgår från de behov som identifieras av de yrkesverksamma medarbetarna i verksamheterna, 
och där resultaten som tas fram syftar till att förbättra verksamheten eller exempelvis behand-
lings- eller undervisningsmetoder i verksamheten (SOU 2018:19). Detta kan benämnas olika 
beroende på område. Inom medicin talas det främst om kliniska studier medan inom omsorg och 
utbildning benämns det ofta som praktiknära forskning. Här använder vi verksamhetsnära forsk-
ning som ett samlingsnamn för all den typ av forskning som bedrivs nära verksamheten.  
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ha svårt att fånga upp dessa problem utan ett nära samarbete och 
dialog med verksamheterna. Verksamhetsnära forskning kan gene-
rera kunskap som de verksamma direkt kan ta del av för att förbättra 
exempelvis behandlings- eller undervisningsmetoder eller arbetssätt.  

Verksamhetsnära forskning behövs även för att utveckla mer 
ändamålsenlig styrning och ledning inom offentlig sektor. De resul-
tat som Tillitsdelegationen fått ta del av genom försöksverksamhe-
terna, har gett nya insikter om tillitsbaserad styrning och ledning. 
Sådan forskning behöver fortsätta för att på vetenskaplig grund ut-
veckla styrning och ledning inom välfärdssektorn.  

Det är viktigt att betona att det finns skillnader i vilken typ av sats-
ning som behövs inom de olika välfärdssektorerna hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg för att kunna stärka den vetenskapliga 
grunden i arbetet. De olika disciplinerna möter något olika problem 
när det gäller kopplingen till lärosätena. Inom skola och socialtjänst, 
där tradition av forskning inte är lika stark som inom medicin, 
behövs både en utbyggnad av forskarutbildningen och att det skapas 
fler möjligheter att kombinera verksamhetens arbete med forskning. 
Inom medicin handlar det främst om det senare, att skapa bättre 
förutsättningar och tjänster som kombinerar forskning och kliniskt 
arbete. Socialtjänsten i synnerhet behöver bättre förutsättningar för 
att kunna arbeta mer kunskaps- och evidensbaserat.  

Det pågår emellertid arbete på många håll för att förbättra länken 
mellan forskningen och det praktiska arbetet. Ett exempel på detta 
är Karolinska universitetssjukhusets introduktion av så kallade 
”Universitetssjuksköterskor”. Under tre års tid ges universitetssjuk-
sköterskan möjlighet att bedriva forskning på 30 procent av sin ar-
betstid och resterande på den kliniska verksamheten. Som univer-
sitetssjuksköterska ska även tid läggas på att leda och verka för kom-
petensutveckling, men också på att handleda både studenter och andra 
sjuksköterskor. I detta exempel har universitetssjuksköterskorna bil-
dat ett gemensamt nätverk för att dela forskningsrelaterade erfaren-
heter och kunskaper över klinikgränser. Genom att skapa en karriär-
väg för sjuksköterskor som avlagt doktorsexamen hoppas sats-
ningen öka intresset för forskning bland sjuksköterskor. Intresset 
har varit stort för denna typ av tjänst vilket indikerar att det finns en 
efterfrågan på den här typen av möjligheter (Framtidens Karriär – 
Sjuksköterska 2018).  
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Ett annat exempel på pågående arbete för att förbättra kunskapen 
och skapa en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten är 
de forskarskolor som ska inrättas. Forskarskolan ska ge bättre för-
utsättningar till praktiknära forskning och öka samverkan mellan 
högskola och socialtjänsten (prop. 2016/17:50). Satsningen riktar sig 
främst till yrkesverksamma socionomer som på deltid kommer 
kunna delta i forskarutbildningen och som kommer leda till en li-
centiatexamen. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
(FORTE) ska utlysa medel till två lärosäten som ska ansvara för 
forskarskolan (FORTE 2018). 

Ytterligare ett exempel på pågående arbeten mot mer verksam-
hetsnära forskning är att de samverkansprojekt som pågår vid fyra 
olika lärosäten. De fyra utvalda lärosätena har fått i uppdrag av rege-
ringen att bedriva verksamhetsnära forskning i samverkan med kom-
muner och friskolor inom ramen för en försöksverksamhet som 
kommer pågå 2017–2022. Syftet med samverkansprojektet är att 
stärka den vetenskapliga grunden, elevernas måluppfyllelse och för 
att förbättra undervisningen i skolan (regeringsbeslut 
U2015/03573/UH, U2017/01129/UH). Lärosätena har i uppdrag att 
initiera forskningssamarbeten med kommuner och friskolor som 
kommer att bedrivas på skolor och i klassrum. Resultaten ska sedan 
spridas för att komma fler verksamheter till godo. Satsningen kan 
bland annat möjliggöra för lektorer i kommuner att inkludera forsk-
ning i tjänsten hos huvudmannen, men också att skapa delade tjäns-
ter för lektorer hos huvudmannen och ett lärosäte. Det kan även 
möjliggöra deltagande i forskningsprojekt hos huvudmannen bland 
lärarstudenter (Uppsala universitet 2018).  

Kunskap för att förebygga ojämlikt behandlande  
av medarbetare och medborgare 

För att förebygga ojämlikt behandlande av både medarbetare i verk-
samheterna och i mötet med medborgaren, behöver det finnas en 
bred kunskap och insikt om risken att vi behandlar varandra olika 
beroende på kön, utländsk och socioekonomisk bakgrund, sexuell 
läggning, ålder, funktionsnedsättning med mera. Vi behöver bli 
medvetna om att vi många gånger omedvetet styrs av normer och 
värderingar som påverkar vårt agerande. Genom att uppmärksamma 
och diskutera dessa normer samt när och hur vi riskerar att påverkas 
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av dem, kan insikten och kunskaperna förbättras. I stället för att 
skuldbelägga och påpeka fel, behöver vi diskutera och lära oss varför 
vi agerar på olika sätt. Det är många gånger okunskap och bristande 
insikt som påverkar hur vi agerar gentemot varandra och i mötet med 
medborgaren.  

Det behövs också mer forskning på området för att förstå och kunna 
synliggöra ojämlikhet. Det finns många aspekter och rör allt från olika 
lön till hur rekrytering av nya medarbetare görs där kunskapen i dag 
brister. Genom mer forskning på området kan kunskaperna bli bättre. 
Kunskaperna behöver sedan kunna användas och omsättas i 
verksamheternas arbete för att både medarbetarnas egna arbetssituation 
och mötet med medborgaren ska kunna bli mer jämlik. 

Uppföljning och utvärdering 

Det registreras och samlas i dag in mycket information och stora 
mängder data inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Olika 
aktörer är intresserade av olika typer av information, och denna 
behöver därför kunna inhämtas på olika sätt från verksamheterna. 
Det tar tid och resurser att registrera denna information och data för 
medarbetarna. De datasystem som många kommuner och landsting 
arbetar med är sällan utformade för att smidigt kunna registrera upp-
gifter utan samma uppgifter kan behöva registreras på flera ställen, 
vilket är ineffektivt och tar tid för medarbetarna.  

Samtidigt behövs kunskapsunderlag för att kunna följa upp både 
verksamheten och behandlings- eller undervisningsmetoder. Kun-
skapsunderlag behövs för att kunna utvärdera och följa upp verk-
samheten, befintliga och nya metoder eller arbetssätt. Det behöver 
även finnas underlag för att bedriva forskning på en mer aggregerad 
nivå, som kan leda till utveckling som verksamheterna sedan kan ta 
del av.  

Det behövs därmed en avvägning hur dessa perspektiv kan sam-
manföras och å ena sidan inte bidra till ökad arbetsbelastning för 
medarbetarna och å andra sidan möjliggöra utvärderingar och forsk-
ning. För att möjliggöra detta behövs en översyn över vilken data 
som samlas in, vad som är användbart för uppföljning och forskning 
och vad som inte är användbart, rätt data behöver samlas in. Det be-
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höver utvecklas effektivare datasystem som stödjer och förenklar in-
samling och registrering av uppgifter för att underlätta för medarbe-
tarna. Det behöver även finnas en samsyn bland medarbetarna varför 
registrering och datainsamling är viktigt och vad den kan användas 
till. Kommunikation och återkoppling till medarbetarna behövs från 
både verksamhet och forskning på hur informationen används och 
hur resultaten bidrar till utveckling.  

Det pågår ett nationellt projekt mellan landsting i samverkan med 
SKL för att tillsammans arbeta i riktning mot en mer kunskapsbase-
rad, jämlik och effektiv vård. Målet är att skapa ett gemensamt na-
tionellt system för kunskapsstyrning där förutom landsting även 
kommuner och bland andra stat-, patient och professionsföreningar 
ingår. Kunskapsstyrningen utgår från slutsatserna i utredningen 
”Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande 
hälso- och sjukvård” (SOU 2017:48) och innebär att använda, utveck-
la och sprida bästa möjliga kunskap samt att bästa möjliga kunskap ska 
finnas tillgänglig och användas vid varje patientmöte. Förhoppningen 
är att detta ska bidra till ett gemensamt system för lärande. I projektet 
betonas att det inte ska göras mer, utan mer tillsammans.  

Som en del i detta arbete kommer även de nationella kvalitets-
registren integreras i systemet för kunskapsstyrning (se regerings-
beslut S2017/07320/FS) Registren har inte varit en integrerad del av 
verksamheternas förbättringsarbete och inte varit tillräckligt nära 
det ordinarie hälso- och sjukvårdsarbetet för att de ska kunna an-
vändas för kunskapsintegrering. Därutöver har datasystemen inne-
burit dubbelarbete och inte varit kostnadseffektiv. Syftet med utveck-
lingsarbetet är att kvalitetsregistren ska användas på ett mer integrerat 
sätt inom hälso- och sjukvården och användas i verksamheternas för-
bättringsarbete men också utgöra en kunskapskälla för klinisk forsk-
ning och samarbete med Life science-sektorn (SKL 2018c).  

Inom Socialtjänsten har ett omfattande arbete gjorts för att utöka 
insamlingen av uppgifter från insatser inom den kommunala hälso- 
och sjukvården. De har i samarbete med medarbetare inom den kom-
munala hälso- och sjukvården utarbetat vilka uppgifter som ska läm-
nas och hur de ska klassificeras i Klassifikation av åtgärder (KVÅ). 
Den nya föreskriften om kommunernas uppgiftsskyldighet träder i 
kraft i januari 2019. Syftet är att tillgängliggöra bättre statistik för att 
kunna följa upp och möjliggöra forskning och epidemiologiska 
undersökningar om olika insatser inom den kommunala hälso- och 
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sjukvården. Något som inte varit möjligt tidigare på grund av bris-
tande underlag. Statistiken möjliggör en mer heltäckande uppfölj-
ning av insatserna och vården kring framför allt äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Detta kan i sin tur skapa förutsättningar 
för en mer evidensbaserad, effektiv och likvärdig hälso- och sjukvård 
inom den kommunala sektorn (Socialstyrelsen 2017). 

5.6.3 Lärande exempel  

Under utredningens genomförande har vi stött på olika exempel 
som belyser behoven av kunskapsutveckling och kollegialt lärande. 
Här följer några exempel. 

Kollegialt samarbete över disciplingränser i Falu kommun 

I Falun rapporterades om problem med samordning och bristande 
kontinuitet för barn och unga med särskilda behov vilket ledde till 
att barn föll mellan stolarna. Ett så kallat konsultationsteam fick i 
uppdrag att bedriva utvecklingsarbetet. Syftet med teamet var att 
skapa ett helhetstänk kring barnens situation och hur insatserna 
skulle kunna samordnas mellan de olika aktörerna som barnen kom-
mer i kontakt med som bland annat elevhälsan, socialtjänsten, och 
barn- och ungdomspsykiatrin. Genom att förändra arbetssättet hop-
pades man även skapa möjligheter till fortbildning och fördjupad 
förståelse i olika ärenden.  

Även om utvärderingsperioden varit kort har redan positiva re-
sultat börjat skönjas av teamets arbete bland medarbetarna. Ur ett 
kunskapsperspektiv upplever medarbetarna i teamet att de fått för-
djupad kunskap och förståelse för olika verksamheter och deras upp-
drag. En rektor i teamet uttryckte följande: 

Skolorna börjar ta tag i problemställningar, ärenden och svårigheter på 
ett annat sätt eftersom rektorerna erhåller kunskap och förståelse om 
olika tillvägagångssätt genom konsultationsteamet. Tidigare har inställ-
ningen varit att någon ’annan verksamhet’ och aktör ska lösa problemet.  

– Rektor19  

                                                                                                                                                               
19 Från Hansson (2018)  
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Det förändrade arbetssättet har lett till att rektorn och skolan tidi-
gare kan upptäcka andra elever i liknande situationer och då kan sätta 
in snabba insatser. En betydelsefull framgång har varit att teamet 
kunnat ta del av varandras kunskaper och erfarenheter från respek-
tive profession och genom det kunskapsutbytet tillsammans gene-
rerat nya kunskaper och insikter över professionsgränserna.  

Viktiga lärdomar från försöket är vikten av att skapa en gemen-
sam förståelse av målbilden och syftet med verksamheten. Det har 
varit viktigt att skapa en atmosfär av att alla i teamet ”spelar i samma 
lag” och att det inte är ”någon annans problem”. Genom att skapa 
en god mötesstruktur och mötesdisciplin, en stämning av att alla be-
höver hjälpas åt, ge varandra i gruppen stöd och vägledning i hur 
ökade arbetsbördor ska kunna hanteras, tid för reflektion i gruppen 
och en vilja att arbeta mot samma mål, kan kunskapen hos varje indi-
vid bättre tas tillvara och gruppen kan tillsammans utveckla och höja 
gruppens kunskapsnivå (Hansson 2018). 

Brukarintervention generar nya kunskaper  
genom Bostad först i Helsingborg  

Som ett led i socialförvaltningens arbete i Helsingborg att i högre 
utsträckning inkludera brukare i sitt utvecklingsarbete, startades 
projektet ”Bostad först” (se 5.2.3).  

För socialtjänsten innebär detta ett nytt sätt att arbeta, där bru-
karen är delaktig i utformandet av stödet. Brukarens bidrag till tjänste-
utvecklingen är ett led i att skapa en socialtjänst som kan möta de sam-
hällsförändringar och utmaningar som vi står inför. Innovationer och 
nya tjänster där tjänstemännen har en bredare kompetens än tidigare 
för att kunna hantera den ökade samhällskomplexiteten. De egna re-
flektionerna från de inblandade tjänstemännen är att det behövs en 
ny typ av kompetens för att bättre kunna ta tillvara brukarens kun-
skaper och erfarenheter, och där tjänstemännens sakkunskap inte 
längre står i första rummet utan rollen blir mer att hantera processer, 
bygga relationer och agera i nätverk. I och med att nya kompetenser 
kompletterar tjänstemännens tidigare kunskaper skapas en ny typ av 
profession som i större utsträckning bygger på mötet mellan medar-
betaren och brukaren. Detta ställer också nya krav på ledarskapet 
som kan behöva släppa tidigare ramverk och tänka i nya banor om 
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sin egen roll och hur ledarskapet kan utvecklas för att skapa kon-
taktytor och fungera som stöd i utvecklingsarbetet.  

Samtidigt visar arbetet på hur samarbetet med brukaren genererat 
ny kunskap och tjänsteutveckling. Genom att bygga tillitsfulla rela-
tioner med brukaren har nya innovationssystem skapats och resul-
terat i nya projekt, tjänster och jobb. Processkunskap och samska-
pande har betonats som viktiga komponenter. I analysen av försöks-
verksamheten i Helsingborg har även vikten av intervention med 
forskningen och samarbetet med Socialhögskolan i Lund lyfts fram 
som viktiga delar (Lunds universitet 2018). Att kunna implementera 
vetenskapligt baserad kunskap i en kommun på det sätt som gjorts i 
Helsingborg och en rad andra kommuner som följt i samma spår, 
visar på hur fruktsamt ett sådant samarbete kan vara. Även om det 
är krävande och fyllt av svårigheter att genomföra stora förändringar 
av det här slaget, visar det ändå på styrkan i samarbetet om det går 
att få till (Denvall 2018).  

Lärdomar från kollegialt utvecklingsarbete i Malmö  

I Malmö stad ville förskoleförvaltningen hitta ett sätt att höja kvaliteten 
i förskolorna, stärka det kollegiala lärandet och stärka professionen. 
Förskoleförvaltningen ville därför hitta ett uppföljningsverktyg som 
utgår ifrån läroplanens kvalitativa aspekter i första hand och som inte 
fastnade i olika snävt definierade mätbara indikatorer. År 2014 infördes 
därför så kallade kvalitetsbesök, men de omarbetades 2017 till något 
som kallades utvecklingsbesök (Altermark & Mukhtar-Landgren 
2018). Hur besöken utformades beskrivs närmare i 6.2.4.  

Uppföljningsverktyget utformades för att bidra till utveckling 
och lärande och är ett exempel på hur strukturer för kollegialt läran-
de kan formas. Som beskrivs i 6.2.4, fanns dock problem med den 
första versionen av uppföljningsverktyget (kvalitetsbesöken) i form 
av en makobalans mellan kontroll och lärande, vilken påverkade med-
arbetarbetarna och lärandet. Känslan av maktobalans fanns kvar även 
efter omformningen till utvecklingsbesök 2017. Men med en stark 
motivation att hitta ett sätt att stärka det kollegiala lärandet och kva-
liteten inom förskoleverksamheten och genom ett gemensamt ar-
bete i hela styrkedjan inom förskoleförvaltningen i Malmö kan re-
sultat nu börja ses.  
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Majoriteten av förskollärarna som deltagit i fallstudien ser nu-
mera utvecklingsbesöken som ett bra tillfälle för lärande och utveck-
ling. De menar också att det ger tillfälle för nya reflektioner kring 
arbetet och det finns en vilja att förbättra verksamheten. De visar 
även en stor förståelse för att uppföljning är nödvändig. I stället för 
att uppleva en känsla av underordning, uppfattas besöken numera 
som något positivt, tack vare en stolthet och trygghet i arbetet och 
en förståelse för syftet med besöken. 

Forskarna konstaterar: 

När förskollärare förstår att de själva äger sina utvecklingsprocesser, när 
de uppfattar besökarna som välvilligt inställda och de uppfattar det som 
att resultaten inte är skrivna i sten, så ökar också chansen att det hela 
ses som en form av utvecklingsarbete, snarare än som kontroll. Flera 
respondenter som uppskattat besöken betonar här speciellt bemötandet 
och förhållningssättet från de som genomför utvecklingsbesöken […]. 
[…] även bland förskolans personal framhålls att värdet av besöken är 
att dessa innebär något annat än kvalitetsindikatorer, mätbarhet och 
uppfyllelse av effektmålsättningar. 

(Altermark & Mukhtar-Landgren 2018, s. 320–321) 

Integrerat utvecklingsarbete i Linköping 

I Linköpings kommun har ett eget initiativ tagits för kvalitets-
utveckling i skolan, ett projekt kallat Intern Insyn Grundskola (IIG). 
Syftet med projektet är att hitta en form för att systematiskt stödja 
skolan kvalitetsarbete, genom bland annat att lyfta fram goda under-
visningserfarenheter som kan spridas mellan kommunens skolor. 
Utgångspunkten för IIG är de mål och riktlinjer som finns i skol-
lagen. Instrumentet skulle fungera som ett komplement till traditio-
nell kvalitetsgranskning som görs av Skolinspektionen. Projektet har 
utvecklats till att bli ett bra instrument för skolutveckling som tar 
hänsyn till de enskilda skolornas förutsättningar. Att de yrkespro-
fessionella inom skolan har analyserats av andra med likvärdiga kun-
skaper och med ömsesidig förståelse om vad utvecklingen bör handla 
om, har visat sig ge goda effekter på utvecklingen.  

Fransson betonar dock att hur väl detta fungera beror på ledning-
ens inställning och verksamhetens förmåga att faktiskt lära av den 
externa granskningen. Det behövs finnas tillit mellan både ledning 
och medarbetare i skolan och mellan ledning och huvudmän för att 
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kunna arbeta med skolutveckling. Det behöver också finnas struk-
turer i verksamheten som möjliggör lärande genom exempelvis att 
strukturerat kunna ha diskussioner mellan medarbetarna om utveck-
ling, genom att besöka varandras lektioner eller genom att arbeta till-
sammans med olika teman.  

De lärdomar som Fransson för fram är att det inte enbart behöver 
ske granskning från statligt håll utan att skolutveckling och gransk-
ning också kan göras på kommunal nivå. Genom att ta tillvara på den 
kompetens som finns i verksamheterna och låta den vara med att ut-
forma hur utvecklingen och granskningen ska ske, ökar möjlighet-
erna att den ska fungera (Fransson 2018).  

Kollegialt lärande inom skolan – Matematiklyftet 

För att förbättra kvaliteten i matematikundervisningen i den svenska 
skolan fick Skolverket i uppdrag av regeringen att skapa en nationell 
fortbildningsinsats för matematiklärare. Fortbildningen skulle göras 
genom kollegialt lärande mellan matematiklärarna med stöd från en 
matematikhandledare som gått en särskild handledarutbildning. Det 
startades även en webbplattform där kunskap lätt skulle kunna delas. 
Förhoppningen var att detta skulle bidra till en bättre undervisnings- 
och fortbildningskultur, där lärare kan utveckla sina undervisnings-
metoder och samtidigt öka engagemanget för kollegialt lärande (Skol-
verket 2016). Ett långsiktigt mål var att undervisningen bättre skulle 
kunna anpassas till olika elevers behov, men också att intresset för 
fortbildning på skolorna skulle öka.  

Skolverket analyserade effekterna av satsningen som pågick 
2013–2016 och innefattade nästan 500 huvudmän, omkring 4 000 
skolor och 35 000 lärare. Resultaten visar bland annat på att matema-
tiklyftet har utvecklat undervisningen och breddat lärarnas undervis-
ningsmetoder. Det visar också att lärarna upplever en större trygghet 
i sin roll och att de fått inspiration och nya idéer för variation i under-
visningen. Lärarna själva är överlag positiva till insatsen även om 
lärarna i gymnasieskolan i lägre grad anser att undervisningskulturen 
förbättrats jämfört med lärarna i grundskolan. De viktigaste fakto-
rerna som bidragit till förbättringen ansågs bero på de kollegiala sam-
talen och handledarens stöd i arbetet. Stödmaterial har funnits till-
gängligt på Skolverkets webbplats Lärarportalen för matematik, och 
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har använts i stor utsträckning, även på lärarutbildningen. Hur lärar-
nas förbättrade arbetssätt påverkat elevernas kunskapsutveckling 
kommer att utvärderas av IFAU, men de resultaten finns ännu inte 
tillgängliga (Österholm m.fl. 2016).  

Närmare koppling mellan forskning och praktik  
– Nätverk för att förbättra vården för barn med kronisk sjukdom  

I USA har ett nätverk mellan forskning och praktik skapats för att 
förbättra vården för barn med kronisk sjukdom. Den nya modellen för 
kunskapsgenerering och förmedling har utgått ifrån att värdet i vården 
skapas i samverkan mellan vårdteam, patienten och patientens föräldrar. 

Det började med att ett sjukhus uppmärksammade att det fanns 
stora skillnader i behandlingen av personer med inflammatorisk tarm-
sjukdom, internationellt kallad IBD (Inflammatory Bowel Disease). 
Skillnaderna gällde hela vårdkedjan från de underlag som tas fram för 
att ställa diagnos, vilken läkemedelsdosering som skulle ges, till vilka 
kompletterande mediciner som skulle användas. Genom ett initiativ 
från en grupp vårdgivare startades ett forsknings- och förbättrings-
nätverk för att försöka förbättra vården för framför allt barn och unga 
med en kronisk tarmsjukdom. Inom nätverket började data samlas in 
från patientbesök där de mätte och dokumenterade resultaten från 
genomförda behandlingar. Data analyserades sedan och delades i 
nätverket genom den gemensamma digitala infrastrukturen som 
byggdes upp i nätverket. Genom ökad tillgång till gemensamma data 
och resultat av olika behandlingar var förhoppningen att det skulle bli 
lättare att få information om bland annat vilka behandlingsmetoder som 
fungerade bättre eller sämre och vad det i så fall kunde bero på.  

Det som började som ett småskaligt nätverk med ett fåtal kliniker 
anslutna, hade 2014 vuxit till att omfatta omkring 90 000 patienter, 
70 kliniker och mer än 500 läkare. Effekterna av nätverkets arbete 
hade dittills resulterat i en markant ökning av antal patienter som 
upplever symtomfrihet, från omkring 55 procent 2007 till 79 pro-
cent 2014. Det fick även andra positiva effekter som bättre rutiner 
för dokumentation och förbättrad mätning av viktiga parametrar för 
rätt läkemedelsdosering, som i sin tur resulterade i färre biverk-
ningar. Detta uppnåddes genom ett förändrat arbetssätt samt nya 
metoder för hantering och registrering av data, inga nya läkemedel 
introducerades. Styrkan i det förändrade arbetssättet var också det 
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förändrade förhållningssättet till patienterna och insikten att de be-
höver involveras i behandlingen, liksom deras föräldrar.  

Genom nätverkets arbete har möjligheten till bättre data för 
forskning möjliggjorts. Enskilda kliniker har i typfallet själva ett för 
litet patientunderlag för att kunna göra några analyser och dra slut-
satser om behandlingsmetoder med mera. Forskare har med hjälp av 
data som samlats in i nätverket nu kunnat göra en stor studie av kro-
niska tarmsjukdomar på barn och unga i USA, vilket inte skulle varit 
möjligt utan den gemensamma datatillgången. Data från lärande kli-
niska nätverk kommer troligen att bli betydelsefull framöver för att 
kunna göra storskaliga effektbedömningar och analyser. Styrkan 
med nätverket är också att ny forskning snabbare kan få genomslag 
och implementeras, då den smidigt kan spridas i nätverket (se Rejler 
2014 för en utförlig beskrivning av det amerikanska nätverket och 
implikationer för den svenska sjukvården). 

Samverkan mellan Stockholms stad och lärosäten  
genom akademiska noder 

Ett gott exempel på ett samarbete mellan en kommunal verksamhet och 
lärosäten, är äldreförvaltningen i Stockholms stads samarbete med 
högskolor och institut. Äldreförvaltningen i Stockholms stad har sedan 
2014 arbetat med att bygga upp ett samarbete mellan stadsdelarna och 
högskolor såsom Röda korsets högskola, Ersta Sköndals högskola, 
Sophiahemmets högskola samt Karolinska Institutet. Äldreförvalt-
ningen har även dialog med Kungliga tekniska högskolan och Nordic 
Innovation (en del av nordiska rådet) samt EIT health. I dialog med 
dem och stadsdelarna påbörjade äldreförvaltningen att bygga upp s.k. 
akademiska noder. En akademisk nod kan vara ett vård- och om-
sorgsboende eller en hemtjänstenhet i en stadsdel som arbetar med 
olika utvecklingsprojekt och tar emot elever och studenter från 
gymnasier och/eller högskolor. I den akademiska noden ska det finnas 
handledare med handledarutbildning. Den akademiska noden är för-
ankrad i hela organisationen med ett tydligt ansvar på samtliga nivåer. 
En akademisk nod arbetar med ett akademiskt förhållningssätt som 
innebär en teoretisk förståelse, kritiskt och analytiskt tänkande samt 
självständighet, som präglar verksamhetskulturen.  

Organiseringen har möjliggjort satsningar för att skapa närmare 
relationer mellan äldreomsorgen och akademin genom till exempel 
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satsningar på utbildningsanställningar, forskningssamverkan, verklig-
hetslabb för utveckling och innovation samt innovationstävlingar. 
Dessutom har äldreförvaltning, de akademiska noderna och läro-
sätena en nära dialog som gynnar både utbildningens aktualitet och 
den verksamhetsförlagda utbildningen men också att forskningen 
lättare kommer verksamheterna till del (Stiftelsen Stockholms läns 
Äldrecentrum 2017). 

Frigöra tid för kunskaps- och kompetensutveckling – Sundsvall 

Ett exempel där tid har kunnat frigöras genom ett nytt arbetssätt är 
arbetstidsförkortningen inom socialtjänsten i Sundsvall. Pilotpro-
jektet startades som ett led i satsningen att förbättra arbetssitua-
tionen inom socialtjänsten i Sundsvall och öka attraktionskraften till 
yrket. Målet var också att genom att arbeta med metodutveckling 
och tidsbesparande åtgärder samtidigt kunna leverera samma kvali-
tet, men med kortare arbetstid.  

För att minska arbetstiden med två timmar per dag, dvs. till sex 
timmar, och samtidigt kunna leverera tjänster med samma kvalitet, be-
hövdes en ordentlig översyn av vilka tidsbesparande åtgärder som 
kunde göras. Några av de förändringar som gjordes var att: införa 
arbetsplatsförlagd arbetstid i stället för förtroendetid, begränsa antalet 
möten och resor utan tydligt syfte, använda en förenklad utred-
ningsmall där det var möjligt, ha fasta skrivdagar för att inte doku-
mentation skulle hamna efter, öka användandet av IT-tjänster samt ha 
återkoppling och sprida goda exempel genom de fasta samarbetsrum 
som fanns. Utöver dessa förändringar skulle 30 minuter varje dag läggas 
på kompetensutveckling (inläsning, utbildning eller annat). Projektet 
gav särskilt positiva resultat när det gäller den sociala arbetsmiljön. Den 
extra tid som skapades för återhämtning angavs bland medarbetarna 
som särskilt viktig. Sömnproblem och sjukskrivningar minskade.  

Projektet har också varit betydelsefullt för upplevelsen bland 
medarbetarna att få vara delaktiga i processen att förbättra sin egen 
arbetssituation (Klockmo & Jakobsson Lund 2017). Genom det 
strukturerade arbetssättet blev det också tydligt hur mer arbetstid 
kunde frigöras till annat. Detta visar att genom att se över arbets-
processer och gemensamt fundera på nya arbetssätt, skulle tid kunna 
frigöras för till exempel kunskapsutveckling. 
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5.7 Öppenhet  

Med principen om öppenhet avses att dela information, välkomna 
oliktänkande och uppmuntra förslag från verksamheten.  

Nyckelord: lyhördhet, dialog, kommunikation, innovation, 
god arbetsmiljö (Bringselius 2017a).  

 
Problem som kan mildras av denna princip:  

• Bristande delaktighet från medarbetare och medborgare. 

• En utbredd rädsla för att göra fel. 

• Bristande engagemang kring verksamhetsutveckling och inno-
vationsarbete. 

• Bristande kanaler för visslande. 

Enligt SKL:s inventering uppger 46 procent av kommunerna att öp-
penhet är uttalad i kommunens styrmodell (värdegrund) och gäller 
för hela organisationen. 

5.7.1 Vad avses med öppenhet? 

Öppenhet innebär att verksamheter måste kunna dela information, 
vara mottagliga för förslag om verksamhetsutveckling och innova-
tioner från medarbetare samt aktivt arbeta för att utveckla och bibe-
hålla en kultur med högt i tak. Att visa förståelse och acceptans för 
personers olikheter är av yttersta vikt för att skapa en öppen verk-
samhets- och arbetskultur. Förståelse och öppenhet bör genomsyra 
hela styrkedjan, från regering och riksdag, statliga myndigheter, 
kommunala nämnder och verksamheter till chefer, medarbetare och 
medborgare. Särskilt viktigt är att mötet med medborgaren hanteras 
opartiskt, så att personer inte diskrimineras och behandlas olika 
beroende på exempelvis bakgrund eller kön. Om det finns misstan-
kar om olika behandling eller bemötande i mötet med medborgaren 
blir det svårt att bygga tillitsfulla relationer och därmed skapa tillit. 
Detta, i sin tur, riskerar att påverka utfallet av mötet med med-
borgaren och ge en sämre vård, omsorg eller undervisning i skolan. I sin 
tur leder det till missnöje, misstänksamheter och misstro, och riskerar 
på sikt att rasera välfärdsstatens legitimitet (Bringselius 2018).  
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Det gäller bland annat att motverka informationsasymmetri mel-
lan de som leder och de som är medarbetare i verksamheterna. De 
som styr och leder bör ge upp det informationsövertag de generellt 
har, samt aktivt arbeta för att skapa en medarbetarkultur där olik-
tänkande uppmuntras, respekteras och beaktas. Det kan till exempel 
handla om att olika yrkesgrupper ska kunna samarbeta utifrån en ge-
mensam målbild. En sådan organisation ställer i sin tur höga krav på 
medarbetarna som måste kunna respektera och samarbeta med andra 
professioner och discipliner, oavsett tidigare erfarenheter och 
bakgrund. Principen ”öppenhet” ställer med andra ord högre krav på 
såväl verksamhet, ledare och medarbetare när det gäller att aktivt 
arbeta med ledning, styrning och värdegrund. Det finns mycket att 
vinna på en sådan kulturförändring och att verksamheterna agerar i 
enlighet med principen om öppenhet. 

Verksamheterna inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg 
innehåller nästan i alla led flera olika yrkesgrupper. Enligt tidigare 
styrideal kunde det ofta betraktas som ett problem – en homogen 
kultur ansågs vara ett framgångsrecept (Bringselius 2017a). I dag är 
det vanligare att tala om värdet av att ha en mångfald av kunskaper 
med olika utbildningsbakgrund och erfarenheter. En kultur som 
signalerar öppenhet för olika värderingar, normer och åsikter anses 
mest långsiktigt hållbar, givet att det finns en grundläggande värde-
gemenskap (se exempelvis Surowieckis 2004; Page 2007). En sådan 
kultur förmår i högre utsträckning att skapa utrymme för olika 
sorters kunskap och erfarenheter från alla nivåer och anpassa bete-
enden på ett dynamiskt sätt. Ett öppet förhållningssätt där nya idéer 
och samarbeten mellan olika aktörer premieras kan gynna innova-
tion och verksamhetsutveckling (Page 2007). Offentliga verksam-
heter som agerar i enlighet med principen om öppenhet skapar också 
förutsättningar för rättssäkerhet för medborgare och en minskad risk 
för korruption (Bergh 2010; Erlingsson 2006). Öppenhet spelar 
även en roll för hur väl en organisation kan genomföra verksamhets-
utveckling och ta tillvara nya teknologier inom exempelvis digitali-
sering. 
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5.7.2 Vad krävs? 

Delegationen har identifierat ett antal områden som behöver utveck-
las för att principen om öppenhet ska få genomslag. Respektive om-
råde diskuteras mer utförligt nedan. 

• Verksamhetsutveckling och innovation. 

• Användning av data. 

• Ledarskap och innovation. 

• Öppenhet och minskad risk för korruption. 

Verksamhetsutveckling och innovation  

Tillitsdelegationens utgångspunkt är att verksamheterna och deras 
agerande bör anpassas för att bättre kunna hantera medborgarnas va-
rierande och skiftande förutsättningar. Hälso- och sjukvård, skola 
och omsorg har flera utmaningar att hantera för att möta med-
borgarnas behov och förväntningar. Demografiska förändringar 
ställer ytterligare krav på verksamhetsutveckling och teknisk utveck-
ling inom framför allt vård och omsorg, men till viss del också inom 
skolan. Möjligheter till innovation är därför en viktig förutsättning 
för att kunna utveckla verksamheterna för att bättre motsvara 
medborgarnas förväntningar och behov.  

Genom att främja, och på sikt skapa, en kultur med öppenhet kan 
bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling och innovation 
uppnås. Det finns flera goda exempel runt om i Sverige där styrning 
och ledning med tydliga inslag av öppenhet tycks ha skapat verksam-
hetsutveckling och innovation som är till gagn för mötet mellan 
medarbetaren och medborgaren. Inom verksamheter internt kan en 
ökad öppenhet innebära en ökad lyhördhet för förslag och synpunk-
ter från medarbetarna. Om avståndet mellan ledning och medarbe-
tare minskar är det möjligt att fler förslag kommer till ledningens 
kännedom och blir implementerade. Medarbetarna inom hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg är de största experterna på verksamheten 
som bedrivs. Att tillvarata deras kompetens och erfarenhet utgör en 
viktig del i en framgångsrik verksamhetsutveckling. Brett tolkat är 
öppenhet ett verktyg för att uppnå detta.  
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Som följer exempelvis av Hirschmans (1970) generella teori om 
lojalitet, sorti och protest, är det därför mycket angeläget att anställ-
da såväl ges – och uppmuntras till – att påverka och utveckla de verk-
samheter de arbetar inom.  

För att medarbetarna ska kunna bidra till verksamhetsutveckling 
måste vi aktivt motverka den tystnad som sägs ha spridits sig inom 
offentliga organisationer (jämför Lundquist 1998). I kapitel 3 be-
skrevs problemet med att många verksamheter i dag är räddhågsna, 
vilket bidrar till en tysthetskultur. Detta bör omedelbart åtgärdas i 
syfte att uppnå bättre styrning och ledning. 

Hälso- och sjukvård, skola och omsorg är verksamheter med ett 
stort ansvar för medborgare som kan vara i behov av stort stöd. Det 
är omöjligt att helt och hållet förebygga misstag eller missöden i så-
dana verksamheter. I en lärande organisation finns ett kontinuerligt 
arbete för att minska risken för sådant, men det måste samtidigt 
finnas en grundläggande acceptans för att misstag kommer att ske 
oavsett hur väl skolan, vårdcentralen eller äldreboendet fungerar. 
Om medarbetarna inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg går 
runt och ständigt är rädda för att göra fel, kommer de inte att göra 
ett bra jobb och rekryteringen till dessa yrken kommer bli svårare. 
Öppenhet är med andra ord en viktig förutsättning för att orga-
nisationer ska kunna främja innovation och verksamhetsutveckling. 

Användning av data 

Många verksamheter inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg 
har i dag svårt att använda data för kontinuerlig analys och 
verksamhetsutveckling (se avsnitt 3.5.5).  

En ökad öppenhet skulle kunna skapa en mer ändamålsenlig han-
tering av data och ett ökat fokus på digitalisering. För medborgarna 
är det angeläget att verksamheter inom hälso- och sjukvård, skola 
och omsorg blir bättre på att hantera den data de själva äger och 
samtidigt bli mer öppna när det gäller samarbete kring denna. I dag 
känner många verksamheter en osäkerhet kring den data som 
verksamheten har (Statskontoret 2015a; 2018a). Naturligtvis måste 
data som innehåller exempelvis personuppgifter hanteras på ett 
säkert sätt, men att avstå från att använda sig av data som innehåller 
personuppgifter gynnar varken verksamheten eller medborgaren i 
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längden. Att ha en alltför restriktiv syn på hantering av 
personuppgiftsdata skapar i sig också säkerhetsproblematik 
eftersom medarbetarna inte fullt ut skaffar sig kunskap om vad som 
är känslig information och hur den ska hanteras. Med en mer öppen 
attityd till den data som finns inom verksamheten kan hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg bli bättre på att använda data till styr-
ning, innovation och kunskapsutveckling. Här blir det viktigt för 
verksamheterna att de ger medarbetare som hanterar data en be-
tydande utbildning gällande hantering av personuppgifter och sedan 
litar på att de kan hantera detta ansvar, precis som verksamheterna 
gör i övrigt. 

Frågan om personlig integritet är viktig och en ökad säkerhet och 
kunskap när det gäller skydd av data bör vara en prioriterad uppgift 
för alla svenska myndigheter. Detta står inte på något vis i motsats 
till hur verksamheter inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg 
kan använda individbaserad statistik för att utveckla verk-
samheterna. Det går med andra ord att förbättra verksamhets-
utvecklingen och förutsättningen för forskning utan att riskera 
personlig integritet. Personlig integritet och dataskydd måste 
beaktas. Men den får inte stå i vägen för en konstruktiv diskussion 
om hur uppföljning genom personnummerbaserad statistik kan 
användas för att utveckla hälso- och sjukvård, skola och omsorg. 

Landstingen och kommunerna bör bli bättre på att hantera och 
utnyttja sina interna data men det kan också finnas stora vinster med 
att dela med sig av avidentifierade data till medborgare och privata 
företag. Om verksamheterna delar med sig av data genom att exem-
pelvis skapa öppna data20 kan verksamheter få draghjälp från närings-
livet eller medborgare själva när det gäller att utveckla nya innova-
tioner. Ett exempel på hur detta kan fungera går att finna i Open 
Stockholm, en som är en portal med öppna data från Stockholm stad 
(se avsnitt 5.7.3). Det är viktigt att ha ett säkerhetstänkande kring 
vilka data som är lämpliga att tillgängliggöra, men samtidigt är det, 
som vi tidigare diskuterat, inte bra om det finns en beröringsskräck 
kring den data man har. Här är det viktigt att skilja på outsourcing 
av reguljär IT-verksamhet och att dela öppna data. Med en bättre och 

                                                                                                                                                               
20 I korthet är öppna data information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för 
vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse 
och vidarelicensiering 
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mer öppen hantering av data skulle det offentliga Sverige kunna 
släppa loss en innovationskraft som hittills varit relativt outnyttjad.  

Ledarskap och innovation  

När det handlar om att skapa öppenhet för verksamheterna inom 
hälso- och sjukvård, skola och omsorg har ledarskapet en grundläg-
gande roll. Det gäller hela styrkedjan – från högsta politiska ledning 
inom en kommun eller ett landsting till första linjens chefer. För att 
verksamhetsutveckling och innovation, likt de exempel som beskrivs 
i föregående avsnitt, ska kunna äga rum krävs att det finns stöd från 
ledare i verksamheten. Det krävs också att verksamhetens ledare har 
en kontinuerlig dialog med medarbetare där deras idéer släpps fram 
och fångas upp. Ledarskapet måste prioritera dialog för att kunna ge 
utrymme och skapa förutsättningar för samverkan i det dagliga 
arbetet. Mål och stöddokument kan aldrig ersätta dialog kring de av-
vägningar som medarbetare ställs inför inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg.  

Tilltro, ett visst mått av mod, lyhördhet och möjliggörande måste 
ges ökat utrymme på bekostnad av ett ledarskap som präglas av 
makt, ordergivning och kontroll. När det gäller öppenhet och verk-
samhetsutveckling behöver ledarskapet ingjuta mod i verksamheter 
som i vissa fall är alltför rädda och passiva. Initialt kanske inte med-
arbetare kan, vill och vågar ta initiativ. Det är en viktig del för chefer 
att i sitt ledarskap uppmuntra och stödja initiativ som tas, bejaka en 
tillåtande kultur och tillåta ”högt till tak”. En pluralism av åsikter 
behöver få komma till tals vilket förutsätter en psykologisk trygghet 
för medarbetare att vilja och våga komma med initiativ. Det måste 
också skapas en kultur där det är tillåtet att stundtals misslyckas. Ett 
kontrollerat risktagande behövs om utveckling ska kunna ske. 
I chefsleden är det helt centralt att uppgifter delegeras men dessa 
uppgifter måste följas med mandat och resurser att förändra. Första 
linjens chefer och medarbetare behöver möjligheter och förutsätt-
ningar att kunna förändra brister som de upplever i verksamheterna, 
annars riskerar det att leda till minskad motivation (Vårdanalys 
2017a). Om chefer ska lyckas med sitt uppdrag behöver de ett tydligt 
mandat som motsvarar ansvaret. De behöver tillgängligt stöd när det 
gäller ekonomi-, personal- och verksamhetsfrågor. De behöver ha 
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tillgång till sin egen chef för att få återkoppling och kunna bolla dag-
liga dilemman. De behöver ha ansvar för ett rimligt antal medarbe-
tare for att kunna vara väl insatta i verksamheten och närvarande som 
chefer (Corin & Björk 2017).  

En öppenhet mellan chefsled på olika nivåer främjar samverkan 
och dialog mellan chefer på operativa respektive strategiska nivåer. 
Det är viktigt att det finns arenor där linjechefer från organisatio-
nens olika nivåer möts och kan föra en dialog om målen med verk-
samheten i förhållande till de resurser som står till förfogande. Fö-
rekomsten av sådana arenor inom kommuner och landsting varierar 
kraftigt, dels mellan kommuner och dels mellan olika verksamheter 
inom samma kommun. Inom kommunerna är denna typ av arenor ge-
nerellt sett mindre utbyggda inom omsorgs- och skolverksamheter än 
de är i kommunens tekniska verksamheter (Corin & Björk 2017).  

Verksamhetsnära chefer ansvarar oftast för verksamhetsutveck-
ling på sina enheter och avdelningar och högre chefer måste, i sin tur, 
skapa förutsättningar för utvecklingsarbetet. För att kunna bedriva 
utvecklingsarbete krävs att chefer och medarbetare själva har, eller 
har tillgång till, analyskompetens och kompetens i utvecklings- eller 
förbättringsarbete. Utvecklingsarbetet kräver även att verksamhe-
terna har tillgång till verksamhetsdata (Vårdanalys 2016b). Det be-
hövs ett mer datadrivet ledarskap. Det innebär inte fler mål, snarare 
bör dessa bli färre. Men att hålla koll på verksamhetens utfall och 
karaktär behövs.  

Mål- och resultatstyrning utgör en grundläggande del av styr-
ningen av hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Vilka mål som sätts 
och hur dessa används och utvärderas får långtgående konsekvenser 
för verksamheten. Dialog om mål och resultat bör, som vi beskrev i 
5.4.2 föras mellan chefer och medarbetare. En öppenhet kring mål- 
och resultatstyrning innebär att medarbetarna involveras i processen 
att ta fram, definiera och utvärdera vilka mål som finns för verksam-
heten. Genom att ha en öppenhet kring mål- och resultatstyrningen 
kan verksamheterna använda medarbetarnas expertis, skapa legitimi-
tet för målen inom verksamheten men också åstadkomma en tydlig-
het utåt. Verksamheterna inom hälso- och sjukvård, skola och om-
sorg är svåra att mäta därför är det viktigt att det finns en transparens 
kring vad ett visst mått mäter och vad det inte mäter. Att följa upp 
och utvärdera mål kan aldrig fullt ut fånga vad som skapar 
värde/hinder i verksamheterna inom hälso- och sjukvård, skola och 
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omsorg. Sålunda krävs en aktiv dialog kring vad målen kan förmedla 
och hur de används för att mäta prestation.  

Här behövs en perspektivförskjutning mot ett ledarskap som i 
högre utsträckning har medborgaren som utgångspunkt för upp-
draget. Ledarskapet behöver också en ökad tillgång till data och ana-
lys som kan användas för att följa hur väl verksamheten lyckas med 
att leverera kvalitet till medborgarna (Vårdanalys 2017a). Att skapa 
utrymme för handlingsfrihet, bedriva aktiv verksamhetsutveckling 
och kontinuerligt förbättringsarbete är viktiga utgångspunkter för 
ledarskapet. 

Öppenhet och minskad risk för korruption  

Öppenhet innebär insyn, transparens och rättssäkerhet för medbor-
gare. En förvaltning som är öppen och transparent med sitt agerande 
kan utgöra ett första linjens försvar mot korruption och maktmiss-
bruk inom en organisation (Erlingsson & Linde 2013). 

Visselblåsning, eller visslande, kallas det när medarbetare med 
meddelarskydd slår larm om att verksamheten inte fungerar som bru-
kare och andra medborgare har anledning att förvänta sig. Visselblås-
ning är en term som saknar en närmare rättslig definition och som 
används för ett antal olika företeelser när enskilda rapporterar om t.ex. 
korruption eller oegentligheter. Termen används ibland för rent före-
tagsintern rapportering och ibland i en betydligt vidare bemärkelse för 
rapportering till t.ex. massmedier eller till myndigheter (jämför 
bet. 2010/11: KU23 s. 51). Det finns likheter men också tydliga 
skillnader mellan meddelarfrihet och meddelarskydd i grundlagens 
mening å den ena sidan och visselblåsning å den andra. Meddelarfri-
het avser alla slags meddelanden medan visselblåsning normalt an-
vänds för larm om oegentligheter eller missförhållanden. Vidare gör 
meddelarfriheten det möjligt för var och en att lämna uppgifter för 
publicering i massmedier medan visselblåsning inte är begränsat till 
massmedier utan också innefattar andra externa larm och även inter-
na larm. I svensk rätt finns ett antal bestämmelser som på olika om-
råden ger skydd för enskilda som rapporterar om missförhållanden 
eller oegentligheter. Sådana bestämmelser finns, förutom i tryck-
frihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- 
och sekretesslagen, även i lagen (1982:80) om anställningsskydd 
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(LAS), förvaltningslagen (1986:223) och brottsbalken. Enligt lagen 
(1990:409) om skydd för företagshemligheter kan enskilda också 
röja företagshemligheter utan påföljd när avsikten är att avslöja ett 
allvarligt missförhållande.  

Idén om visselblåsande utmanar gamla attityder, då kritiker har 
ansetts illojala och man har talat om förändringskritik som ett över-
gående ”motstånd”. Visslande kan riktas till ledningen eller externt, 
till exempel till media. Den syftar till att motverka dessa missförhål-
landen. På så vis är det larm eller kritik som drivs av en önskan att 
förbättra verksamheten eller hjälpa enstaka utsatta medarbetare eller 
andra. Därför talar man ofta om visslande som ett sätt att borga för en 
god etik i verksamheten. Till problemen med visslande hör hur 
osäkerheten kring vad som utgör missförhållanden. Det som en med-
arbetare kan uppleva som missförhållanden, kan en annan medarbe-
tare ibland uppleva som god ledning och styrning. Ibland kan därför 
olika uppfattningar stå mot varandra.  

Samtidigt utmanar tillitsfilosofin många av de föreställningar som 
har funnits i organisationsvärlden under senare år. Det gäller framför 
allt den misstro som ligger bakom många satsningar på snabba, radi-
kala förändringar, beslutade och genomförda i en top-down-process, 
dvs. med minimalt medarbetarinflytande. Men tillitsbaserad styrning 
och ledning utmanar också det synsätt som innebär att medarbetares 
kritik så ofta har avfärdats som övergående ”motstånd”. I dag talar 
vi hellre om medarbetares rätt – och ibland rentav skyldighet – att 
”vissla”, dvs. att öppet framföra kritik när man upplever att organisa-
tionen är på väg att begå allvarliga fel. Med tillit vill vi bemöta kri-
tiken med ett sakligt och respektfullt samtal, där medarbetare och 
chefer justerar förändringsagendan i dialog (Bringselius 2018). Det 
innebär inte nödvändigtvis att medarbetarna alltid har rätt. Vissa för-
ändringar inom en verksamhet kan vara positiva för medborgare som 
använder tjänsterna men negativa för medarbetarna arbetar inom 
den. Men om så är fallet bör ledningen kunna bemöta medarbetarnas 
kritik utan större problem.  

Från politiskt håll har man under senare år sett över möjligheter-
na att utveckla kanalerna för visslande från medarbetare i förvalt-
ningen, bland annat genom uppdrag till Statskontoret att utreda frå-
gan. Med kanaler för visslande vill man stärka medarbetarnas posi-
tion, men det är också ett sätt att säkerställa att offentligt finansierad 
verksamhet sköts på önskat sätt. Ur tillitshänseende är det därför 
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grundläggande, särskilt under principen öppenhet. Möjligheten att 
bestraffa visslare finns fortfarande på olika sätt i organisationen (se 
Lundquist 2001). När det sker undermineras tilliten i verksamheten 
och den öppenhet som ska lägga grunden för verksamhetsutveck-
lingen (Astvik m.fl. 2017). Även kritik ska vara välkommen och be-
mötas sakligt. 

Visselblåsning fyller en viktig funktion även hos privata aktörer 
med offentlig finansiering. Det har tidigare funnits frågetecken 
kring hur lång meddelarfriheten sträcker sig för medarbetare inom 
dessa verksamheter. En rad utredningar (bland annat SOU 2014:31; 
SOU 2013:79) undersökte frågan och kom fram till att det krävdes 
ett stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om missförhållanden 
i arbetsgivarens verksamhet. Detta ledde till att lagen (2017:151) om 
meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter (meddelarskyddslagen) 
trädde i kraft den 1 juli 2017 inom skola, vård och omsorg. Den nya 
lagen omfattar både externa och interna larm och skyddar mot repres-
salier från arbetsgivaren. De verksamheter inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg som helt saknar offentlig finansiering omfattas inte 
av lagen. I betänkandet (SOU 2017:41) föreslås att lagen utvidgas till 
att omfatta privatanställda i en rad andra verksamheter utöver hälso- 
och sjukvård, skola och omsorg. Även om det nu finns lagliga möjlig-
heter till visselblåsande även inom hälso- och sjukvård, omsorg och 
skola är det viktigt att det även där etableras en kultur där medarbetare 
vågar utnyttja denna rätt när missförhållanden uppdagas.  

Det vi också utifrån NPM-andan har lärt oss är att man alltid beskriver 
hur bra man är. Så hade vi det. Och sen kom resultatet med röda siffror 
men då kunde man ändå säga att man hade jobbat bra. Det som var den 
kulturella förändringen hos oss var att vi började gemensamt lyssna på 
medarbetarna vad som vad problemet, vilket hela tiden gjorde att vi var 
noga med att inte vaska upp det till en försköning, utan verkligen våga 
säga vad som var problembilden. Men då kommer ytterligare ett pro-
blem, då har vi media. Vi gjorde ändå väldigt lättillgängligt för att med-
arbetare och föräldrar skulle känna igen sig måste vi tala om vad som är 
problemet. Men i och med att vi är transparenta och har fått med oss en 
hel organisation i detta. Men problemen är ju att de klipper rubriken. 
”de är dåliga på det här… ” ”barnen får inte vara delaktiga…” etc. Och 
då måste man ha en politik som vågar stå modig, för de ska ju ändå bli 
folkvalda.  

– Förvaltningschef21  

                                                                                                                                                               
21 Samtal under Forum tillit 
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5.7.3 Lärande exempel 

Nedan går vi igenom ett bara lärande exempel på den vägledande 
principen Öppenhet.  

Familjevåldsteam i Borlänge kommun 

Utvecklingen och införandet av familjevåldsteamet i Borlänge kom-
mun är ett exempel på hur en lyhörd organisation med öppenhet som 
förhållningssätt har dragit nytta av medarbetarnas erfarenheter och 
kompetens för att förbättra verksamheten för medborgarna. Det är 
ett exempel på hur verksamheter kan använda sig att principen öppen-
het för att släppa fram medarbetardriven verksamhetsutveckling. 

Inom individ- och familjeomsorgen i Borlänge kommun upp-
märksammade socialsekreterarna att de våldsutsatta kvinnor som 
kom i kontakt med kommunen mötte ett splittrat stöd från en rad 
olika aktörer. För de som hamnar i denna situation kunde det bli 
långa ledtider och svårt att navigera mellan kommunens olika stöd-
funktioner. Det var helt enkelt en svår situation att hantera för per-
soner som befinner sig i en pressad social situation. En grupp social-
sekreterare tog därför initiativ till att utforma ett nytt arbetssätt för 
våldsutsatta kvinnor. De presenterade ett förslag på en ny organi-
sering kring dessa medborgares behov – ett familjevåldsteam som 
uteslutande skulle arbeta med att utreda och stödja denna grupp. 
Förslaget fick gehör hos de närmaste cheferna och ledde till en ny 
organisering kring arbetet med våld inom familjer. Den konkreta 
förändringen var att socialsekreterare flyttades ihop och deras upp-
drag nu är att arbeta med våld i nära relation, oavsett om ärendet 
handlar om en ensam kvinna, en kvinna med barn eller om det är en 
man som vill ha hjälp med att sluta slå. 

I stället för att dela in oss i olika delar i socialtjänsten utifrån försörj-
ningsstöd, missbruk eller barn- och ungdom så har vi ett team som 
jobbar med våld i nära relation som ska kunna möta förövaren och de 
som är utsatta. Det är ett nytt sätt att arbeta.  

– Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen  

Organisationsförändringen har haft ett tydligt medarbetar- och med-
borgarfokus. Den har också inneburit ett ökat fokus på uppföljning 



SOU 2018:47 Principer för att utveckla 

239 

och utvärdering. Tidigare har det inte funnits någon kontinuerlig sta-
tistik kring ärenden som gäller våld inom familjer. Efter organisa-
tionsförändringen finns nu sådan statistik. Trots att det tidigare inte 
funnits någon separat ärendestatisk för familjevåld har Borlänge kom-
mun gjort bedömningen att fler personer som har drabbats av våld i 
nära relationer har kunnat få hjälp efter denna nya organisering. 

Vi fångar upp fler. När vi nu gör utredningar kring barnet i samma grupp 
som vi också hanterar den vuxne, så har vi sett att vi genom det arbets-
sättet fångar upp den vuxne. Det har inneburit att vi kan hjälpa fler, 
vuxna till skydd och stöd. Jag tror inte att antal våldsärenden ökar utan 
jag tror att vi har blivit bättre på att ställa de här frågorna.  

– Verksamhetschef individ- och familjeomsorg  

Exemplet Open Stockholm  

Open Stockholm är ett projekt som syftar till att det ska bli enklare 
att få tag på offentliga data. Stockholms stad har publicerat öppna 
data inom flera områden, bland annat inom luftkvalitet, buller, 
vatten, gator och parkering och befolkningsstatistik. Sedan 2011 har 
staden arbetat för att göra data som myndigheter samlar in och lagrar 
elektroniskt tillgänglig så att alla kan använda den. Stockholm stad 
har testat en modell där man tillgängliggör de öppna data som finns 
hos kommunen för att ta hjälp av brukare och privata entreprenörer 
för att skapa allmännyttiga tjänster. Förhoppningen är att denna 
öppna data kan främja innovation och brukarnyttja. En förhoppning 
är också att det ska kunna leda till intern effektivisering inom för-
valtningen i Stockholm stad. För närvarande finns över 100 öppna 
datakällor tillgängliga för medborgare, företag och organisationer att 
använda för att skapa tjänster och innovationer. 

För att uppmärksamma detta anordnar Stockholm stad vartannat 
år Open Stockholm Award, som är en tävling där det handlar om att 
ta fram de bästa innovationerna med användning av staden och regio-
nens öppna data. Syftet med tävlingen är att stimulera till utveckling 
av digitala tjänster och hjälpmedel som bygger på Stockholms stads 
öppna datakällor. I tävlingen kan utvecklare från hela världen använda 
data från portalen Open Stockholm och de bästa innovationerna vin-
ner pris (Stockholm stad 2018). En rad konkreta innovationer har 
kommit fram ur denna tävling. Apparna Asthma Watch och 
Stockholm Garden blev slutvinnare i Open Stockholm Award 2016. 
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Asthma Watch utvecklades av flera medarbetare på företaget CNet 
och är en app som hjälper astmatiker i Stockholm att undvika områ-
den där det är höga partikelnivåer i luften. Appen utnyttjar öppna 
data från de mätstationer som finns utplacerade på ett antal platser i 
Stockholms stad, bland annat på Sveavägen och Hornsgatan. Appen 
varnar när partikelhalterna i luften närmar sig de toleransnivåer som 
användaren ställt in. Syftet med appen är att göra livet lite lättare för 
astmatiker i Stockholm. Stockholms stad menar att Open Stockholm 
Award är ett viktigt verktyg för att främja användningen av öppna 
data i Stockholm och driva på utvecklingen av smarta lösningar 
(Geoforum 2018). 

5.8 Tillit som utgångspunkt  

Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du sam-
arbetar med och ha positiva förväntningar. Tillit ska genomsyra 
alla relationer i styrkedjan (Bringselius 2017a). 

Enligt SKL:s inventering uppger 41 procent av kommunerna att 
tillit som utgångspunkt är uttalad i kommunens styrmodell (värde-
grund) och gäller för hela organisationen. 

5.8.1 Vad avses med tillit? 

För den som vill tillämpa en mer tillitsbaserad styrning och ledning 
menar vi att det är avgörande att ha som utgångspunkt att välja att 
lita på motparten i stället för att utgå ifrån misstro. Det handlar om 
ett aktivt förhållningssätt i alla relationer i styrkedjan och det gäller 
framför allt i nedåtriktade relationer i hierarkin, men också mellan 
huvudmän och andra aktörer. Som vi har berört tidigare i betänkan-
det kännetecknas Sverige av en hög tillit till våra gemensamma insti-
tutioner, myndigheter, företag och organisationer. Samtidigt präglas 
styrningen av offentliga verksamheter av en kraftig detaljstyrning, 
granskning och kontroll, vilket kan tolkas som en misstro mot med-
arbetare och chefer i förvaltningen. Lars Trägårdh pekar på att 
Sverige som högtillitsland har anammat en metod som utgår ifrån ett 
stort behov av kontroll av verksamheter i det offentliga. Han pekar 
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på att detta kan få konsekvenser för medarbetares tillit till sig själva 
men också för förtroendet för systemet i stort. 

För risken är ju ganska uppenbar att om man konsekvent ger signalen 
till de som arbetar i skolor, på sjukhus och inom äldreomsorgen att de 
inte går att lita på utan att man ständigt behöver kontrollera, övervaka 
och schemalägga deras verksamhet i detalj, så kan det bli så att man på 
sikt underminerar såväl deras egen självtillit som förtroendet för 
systemet i stort. 

– Trägårdh 2018 s. 407  

Regeringen har i kommittédirektivet (se bilaga 1) till Tillitsdele-
gationen, och med intentionerna för Tillitsreformen, en ambition att 
utveckla styrningen av offentlig sektor och välfärdstjänster så att den 
i högre grad kännetecknas av tillit till medarbetares kompetens, 
kunskap och förmåga. Genom detta ska vi uppnå högre kvalitet och 
bättre effektivitet i mötet med de som verksamheterna finns till för: 
brukare, patienter och elever. 

Ett av budskapen i detta huvudbetänkande är att det offentliga 
i dag inte fullt ut förmår ta tillvara det engagemang och den kunskap 
som finns i brukarmötande yrkesgrupper, och heller inte hos bru-
kare, patienter och elever. Här finns en outnyttjad potential vilket 
ger konsekvenser i mötet mellan medarbetaren och medborgaren. 
I kapitel 4 och 5 avhandlade vi de olika principerna för tillitsbaserad 
styrning och ledning och uppmärksammade hur dessa principer kan 
bidra till en mer ändamålsenlig styrning. Vi har pekat på hur ett 
aktivt arbete att skapa en arbetsmiljö som bidrar till öppenhet för 
oliktänkande och innovationslust, att främja kunskapsutveckling, ett 
gott situationsanpassat ledarskap och en organisering av stöd som 
kan bidra till bättre möjligheter att ta tillvara medarbetares potential 
och möjliggöra större handlingsutrymme. För att dessa principer 
och aktiviteter ska få verkligt genomslag i styrningen av välfärds-
tjänster bör utgångspunkten i större omfattning vara tillit.  

Hela styrkedjan behöver kännetecknas av mer tillitsfulla relatio-
ner; från den politiska huvudmannen till medarbetaren i verksam-
heten, samt i horisontella relationer, det vill säga t.ex. mellan kom-
munen, landstinget och statliga myndigheter eller mellan olika förvalt-
ningar inom en kommun eller ett landsting, mellan granskande och 
granskad verksamhet. Det tillitsfulla förhållningssättet bör genom-
syra hela verksamheten. Vi behöver i större utsträckning än vad som 
är fallet i dag välja att lita på medarbetare, chefer, politiker och andra 
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samarbetspartners i stället för att misstro. Det handlar till sist om 
tillit mellan människor. Vi tror att tonen, i hög grad, sätts från den 
högsta ledningen och att förhållningssätt och värderingar som belö-
nas sprids utåt i organisationen och även når till mötet med med-
borgaren. För att uppnå en mer tillitsbaserad organisation krävs 
aktivt arbete kring såväl ledarskap, kultur och värdegrund. 

5.8.2 Vad krävs? 

Tillitsdelegationen har identifierat några förutsättningar som är nöd-
vändiga för att principen om tillit ska få genomslag. Dessa är: 

• Att skapa förutsättningar för att kunna, våga och vilja visa tillit. 

• Tillit bör genomsyra hela styrkedjan men startar hos ledningen. 

• Ett ledarskap som främjar tillit. 

• Värdegrund och etik som tar sin utgångspunkt i tillit. 

Att skapa förutsättningar för att kunna, våga och vilja visa tillit 

Som vi har diskuterat tidigare så kommer tillit med flera viktiga för-
utsättningar, vi använder i betänkandet ordet tillit för att förstå rela-
tioner såväl inom som mellan organisationer (se avsnitt 4.6). Tilliten 
mellan olika personer och organisationer bygger på en aktiv bedöm-
ning av den andra partens tillitsvärdighet (trustworthiness). Med det 
menas i vilken mån en annan part bedöms förtjäna tillit. Som grund 
för denna bedömning tittar man särskilt på förmåga, integritet och 
hjälpvillighet, vi översätter detta med att kunna hjälpa, att våga hjälpa 
och att vilja hjälpa. Olika individer och olika organisationer har olika 
benägenhet och förutsättningar att visa tillit. Kultur och tidigare 
erfarenhet kan ha betydelse för denna benägenhet, och olika indi-
vider har olika personlighetsmässiga förutsättningar i detta hänse-
ende (Bringselius 2018). För att tillit ska kunna uppstå i olika rela-
tioner krävs förutsättningar för att kunna, våga och vilja. Den högsta 
ledningen verkar som föredöme att sprida ett tillitsorienterat förhåll-
ningssätt i det löpande, dagliga arbetet men kanske framför allt i olika 
kritiska situationer.  
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Tillit bör genomsyra hela styrkedjan men startar hos ledningen 

I kapitel 4 presenterade vi olika relationer för en tillitsbaserad styr-
ning och ledning, vi argumenterar för att tillit som en självklar ut-
gångspunkt, behöver genomsyra hela styrkedjan. I kapitel 5 har vi 
gett olika exempel på hur dessa relationer utgår från tillit och hur 
detta fått positiva konsekvenser för verksamheten och slutligen för 
mötet mellan medarbetare och medborgare, se t.ex. avsnitt 5.3 ”Hel-
hetssyn för bättre samverkan” där vi lyfter fram relationen mellan 
relaterade verksamheter eller avsnitt 5.2 om ”Medborgarens fokus” 
där vi exemplifierar med relationen mellan brukare och verksamhet. 
Som vi skrev ovan är det avgörande att den högsta ledningen i en 
organisation signalerar att man vill utgå från ett tillitsorienterat för-
hållningssätt för att denna utgångspunkt sedan ska få spridning inom 
organisationens alla delar – i hela styrkedjan samt även i samarbete 
med andra organisationer.  

Tillit mellan den politiska huvudmannen och förvaltningen är en 
grundläggande förutsättning för att man ska kunna skapa en tillits-
baserad styrning. Det handlar om att politiken kan behöva undvika 
att detaljstyra verksamheten, det handlar också om tydlig rollfördel-
ning och mandat men framför allt så är dialog och kommunikation 
avgörande. Louise Bringselius (2018) lyfter att karaktären på den 
dialog som förs mellan politik och tjänstemän har stor betydelse för 
hur detaljerad styrningen blir, dialogen har också betydelse för för-
mågan att konstruktivt lösa problem i samråd. 

Att tjänstemannaledning och förtroendevalda har en samsyn och 
nära dialog framträder som mycket väsentligt i de samtal som vi har 
haft med kommuner och landsting runtom i landet (se ex Daneryd 
2015; de Fine Licht & Niklasson 2018). I de studiebesök som vi har 
gjort har vi mött en rad exempel där dialogen mellan politiska upp-
dragsgivare och tjänstemän i stor utsträckning karakteriserats av hög 
tillit och nära dialog och kommunikation. I dessa fall verkar det också 
som att den tillitsbaserade styrningen i stor utsträckning genomsyrar 
hela styrkedjan med chefer, medarbetare, brukare och elever. Som av-
slutning till avsnittet presenterar vi några lärande exempel där man 
aktivt arbetet med att stärka tilliten i verksamheten.  
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Ledarskap som främjar tillit 

För att uppnå en mer tillitsbaserad organisation krävs aktivt arbete 
avseende såväl ledarskap, kultur och värdegrund. Ledarskapet har en 
avgörande roll i detta arbete då det ger signaler om en tillitsfull or-
ganisation och ett förhållningssätt där man väljer tillit i stället för 
misstro. Det behöver vara ett aktivt och tydligt ställningstagande 
från organisationens högsta ledning som sprider detta förhållnings-
sätt såväl nedåt som horisontellt inom den egna organisationen, lik-
väl som man gör det i interaktionen med andra aktörer. Den högsta 
ledningen fungerar härvid som ett föredöme att ”sätta kulturen” 
genom att sprida ett tillitsorienterat förhållningssätt i det löpande, 
dagliga arbetet men kanske framför allt i olika kritiska situationer. 
Det krävs ett modigt ledarskap som bygger på kontinuitet och lång-
siktighet. 

Ett ledarskap som främjar tillitsbaserad styrning och ledning bör i 
första hand utgå ifrån verksamhetens syfte och medborgarnas behov 
och kunna situationsanpassas utifrån de förutsättningar som enskilda 
medarbetare och arbetsgruppen har. Ledarskapet bör främja arbetet 
med de sju vägledande principerna för tillitsbaserad styrning. Vi vill 
vara tydliga med att tillitsbaserad styrning och ledning inte förutsätter 
någon särskild ledarskapsmetod. Vi delar Innovationsrådets 
(SOU 2013:40) syn att ledarskapet måste handla om att motivera, 
samordna och underlätta. Ledarskapet handlar också om att genom 
systemfaktorer möjliggöra för medarbetarna att utföra sina uppdrag 
och att utöva sin kompetens. Vi menar, likt Innovationsrådet, att det 
är angeläget att rekrytera innovativa och nyskapande ledare och en 
blandad personalstyrka med olika kompetenser som kan göra nya 
kopplingar till gagn för organisationen.  

Utifrån de samtal som Tillitsdelegationen har fört genom Besök 
Tillit och Forum Tillit anser vi att det finns behov av att reformera 
ledarskapet inom välfärdstjänster så att det i större utsträckning 
stärker de principer som den tillitsbaserade styrningen kännetecknas 
av i stället för att som i dag lägga mycket stort fokus på mål- och 
resultatstyrning. Ledarskapet spelar en nyckelroll i den normerande 
styrningen där kultur och värdegrund är viktiga organisatoriska 
grundstenar att arbeta med (läs mer om organisatoriska hörnstenar i 
kapitel 4).  
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Högre chefer har en unik position med närhet till organisatoriska 
resurser och politiker. Genom att förstärka chefernas roll med ett 
större lärande och kunskap om mötet mellan medarbetare och med-
borgare kan chefer bidra till att utveckla den offentliga sektorn i rikt-
ning mot det som ligger i medborgarnas intresse. Enligt teorier om 
public value betonas betydelsen av att visa tillit till yrkesverksammas 
kompetens i verksamheter (se avsnitt 4.3). Man kan även tala om ett 
möte mellan tjänstelogik och förvaltningslogik när offentliga tjänster 
ska samproduceras med medborgaren. I Sverige har detta bland annat 
behandlats utifrån frågan om ett aktivt självständigt medarbetarskap 
där det finns en ömsesidig tillit mellan medarbetare och chefer. Uti-
från sådana resonemang ges cheferna ett ansvar för en värdeoptime-
ring utifrån de tjänster som erbjuds brukarna. Chefens roll blir såle-
des att skapa förutsättningar för att värde kan skapas i tjänsterna.  

Chefen bär ytterst ansvar för att verksamhetens syfte och mål 
uppnås. Det är också chefen som ytterst är ansvarig för arbetsmiljö, 
rekrytering, omplacering, lönesättning och verksamhetens utveck-
ling inför överordnade chefer eller uppdragsgivare med mera. Ett 
ledarskap som utgår i från mål och stöddokument kan aldrig fullt ut 
täcka alla de avvägningar som medarbetare ställs inför i mötet med 
medborgare/brukare. Därför menar vi att det krävs ett utvecklat kol-
lektivt ledarskap – medledarskap – som handlar om att medarbetarna 
blir mer aktiva, självständiga och delaktiga i verksamhetens ledning, 
utformning och utveckling.  

Innovationsrådets (SOU 2013:40) resonemang knyter an till teori 
kring motivation. Den inre motivation och känsla av meningsfullhet 
som offentliganställda känner är en stark konkurrensfördel för of-
fentlig sektor och en resurs som skulle kunna tas tillvara mer med-
vetet och i ökad utsträckning jämfört med vad som är fallet i dag. 
Det finns åtminstone tre omständigheter som påverkar om en hög 
inre motivation bibehålls, dessa är: 

• Att medarbetarna har kontroll över sin arbetssituation, 

• Att medarbetarna behärskar sina arbetsuppgifter och strävar efter 
att bli bättre, 

• Att medarbetarna upplever det man gör som meningsfullt och 
värt att utföra. 
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Frågor om motivation, värdegrund och organisationskultur är inte 
isolerade företeelser, utan delar av en helhet där även exempelvis styr-
system ingår och i hög grad är med och påverkar människors agerande. 
I medledarskapet bör även ingå en aktiv medverkan kring målformu-
lering, uppföljning samt dokumentation. För att skapa en gemensam 
bild av verksamhetens syfte och medborgarens behov är det viktigt 
med öppenhet och ett inkluderande, kommunikativt ledarskap.  

Ledarskapet spelar även en viktig roll i att skapa en kultur som upp-
märksammar ojämlikt behandlande som beror på olika bakgrund, kön, 
sexuell läggning eller andra faktorer, och strukturer för att ta tillvara 
på och diskutera hur detta ska hanteras. Ojämlik behandling behöver 
uppmärksammas var i verksamheten den än uppstår, mellan med-
arbetare, mellan ansvariga och medarbetare eller i mötet mellan med-
arbetaren och medborgaren. Genom att göra verksamheten uppmärk-
sam på att vi ofta omedvetet agerar utifrån traditionella normer som 
riskerar att påverka våra handlingar, kan ojämlikhet lättare fångas upp 
och diskuteras. Det behöver finnas forum och strukturer där detta 
kan diskuteras och föras upp till ledningen. Detta är viktigt dels för 
arbetsmiljön i verksamheterna, men också i mötet med medborga-
ren. Att skapa jämlika förutsättningar för medarbetare kan skapa en 
accepterande och tillitsfull arbetsmiljö, där allas olika kompetenser 
bättre kan tas tillvara. Detta ökar i sin tur möjligheterna att upp-
märksamma olika behandling i mötet med medborgaren. 

Värdegrund och etik som tar sin utgångspunkt i tillit 

För att uppnå en mer tillitsbaserad organisation krävs aktivt arbete 
kring såväl kultur som värdegrund. Vi behöver i större utsträckning 
utgå ifrån ett förhållningssätt där vi litar på varandra tills motparten 
visat sig opålitlig. Naturligtvis finns det begränsningar och avgräns-
ningar i ett tillitsorienterat förhållningssätt (se 5.8.4). Statskontoret 
har fått regeringens uppdrag att arbeta med en god förvaltningskultur 
inom staten. Som utgångspunkt för sitt arbete beskriver de att ”En 
god förvaltningskultur handlar i grund och botten om förtroende och 
tillit: att medborgarna har förtroende för och känner tillit till myndig-
heterna och staten” (Statskontoret 2018c). Det handlar om de pro-
fessionella värderingar som ska prägla alla statsanställda. Det handlar 
om att känna till den statliga värdegrunden, följa lagarna och 
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förebygga korruption. Men det handlar också om att utveckla en etisk 
kompass och förmåga att hantera svåra situationer och dilemman på 
ett sätt som gör att förtroendet för de statsanställda, myndigheterna 
och förvaltningen upprätthålls.  

Ytterligare en central utgångspunkt för en god förvaltningskultur 
är att ledningen och medarbetarna har en samsyn om myndighetens 
uppdrag och varför myndigheten finns till. Bilden av uppdraget på-
verkar både kulturen och värderingarna på myndigheten vilket i sin 
tur styr hur medarbetarna agerar i vardagen. Dessa utgångspunkter 
och förhållningssätt går i stora drag att översätta till verksamheter 
inom kommuner och landsting så som vård, omsorg och skola.  

Inom offentlig förvaltning finns en statlig värdegrund. Den hand-
lar om att en god förvaltningskultur måste bygga på kunskap om de 
konstitutionella principerna och de rättsregler som gäller den offent-
liga förvaltningen. Den gemensamma värdegrunden för statsanställ-
da som är de professionella värderingarna som ska prägla arbetet 
sammanfattas i sex principer:  

• Demokrati – all offentlig makt utgår från folket. 

• Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna. 

• Objektivitet – allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet 
ska iakttas. 

• Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsikts-
bildning. 

• Respekt för lika värde – den offentliga makten ska utövas med 
respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet 
och värdighet. 

• Effektivitet och service – effektivitet och resurshushållning ska 
förenas med service och tillgänglighet. 

Vi menar att grundläggande kärnvärden i den gemensamma statliga 
värdegrunden som demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbild-
ning är mer statiska och utgör en underliggande kärna i värdegrun-
den som är mer bestående över tid. De grundläggande kärnvärdena 
som beskrivs i den gemensamma värdegrunden för statsanställda 
menar vi är lika centrala för kommuner och landsting. Men värde-
grunden är också kontextkänslig utifrån verksamhetsområden och 
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professioner inom såväl hälso- och sjukvård, omsorg och skola har 
alla värderingar och etiska koder som utgör centrala utgångspunkter. 
Därför vill vi föreslå en ordning där dessa grundläggande kärnvärden 
kan kompletteras med annan lagstiftning som präglar respektive 
verksamhetsområde, som till exempel äldreomsorgens värdegrund i 
socialtjänstlagen, skollagen eller hälso- och sjukvårdslagen. Till detta 
kommer även den professionella etiken som utrycks i så väl utbild-
ning som profession. Delar av värdegrunden som utgår från rättsliga 
principer och professionsetik är således mer statisk och bestående 
över tid. Men för att värdegrunden också ska kunna anpassas efter 
lokal styrning bör den kompletteras med de målbilder som organi-
sationen kanske väljer att formulera, liksom värderingar och mål-
bilder i det omgivande samhället. Vi vill också foga in de sju princi-
perna för tillitsbaserad styrning och ledning som har beskrivits i 
detta kapitel. 

Tillitsfilosofin handlar ytterst om att skapa förutsättningar för 
ämbetsmannen. Med ordet ämbetsman vill vi fånga upp de etiska för-
väntningar som finns på den offentliganställdes beteende. På ett 
grundläggande plan handlar det om en solid kunskap och förståelse 
för sitt ämbete, men här finns också ytterligare en dimension och det 
är den som gör ämbetsmannens uppdrag särskilt svårt. Det handlar 
om en integritet och en vilja att hjälpa medborgaren även då det in-
nebär att ämbetsmannen måste utmana regelverk och hierarkier. 
Ytterst kan det innebära att ämbetsmannen öppet måste slå larm vid 
missförhållanden. Genom den här viktiga rollen för medarbetare i 
offentligt finansierad verksamhet kan man förebygga korruption 
och tillit till medarbetaren är därför en central del av detta.  

Lennart Lundquist har varit en av Sveriges ivrigaste fanbärare för 
den offentliga ämbetsmannen. Han använde uttrycket ”demokratins 
väktare” och ville med det betona att en skyldighet hos alla offentligt 
anställda att i första hand agera till gagn för de medborgare som 
ytterst är deras huvudmän (Lundquist 1998). Det ska samtidigt be-
tonas att tillitsfilosofin inte innebär att man ska sträva efter en naiv 
tilltro till medarbetarna eller professionerna. Snarare handlar det om 
en balans. Här finns stöd att hämta i den forskning som Thomas 
Brante (2014) har bedrivit. Han talar om två ytterligheter som man 
har gått mellan i historien. Den ena ytterligheten är den naivism som 
exempelvis präglade efterkrigstiden. Då betraktades professionerna 
som nyckeln till det moderna samhälle som skulle byggas upp och 
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de fick stort inflytande. Den andra ytterligheten är den cynism som 
i stället kom att prägla synen på professionerna från 1970-talet, då 
många ville försvaga dem, för att i stället flytta makten till politiker 
och medborgare. I dag ligger vi fortfarande nära cynismen och strä-
van efter tillitsbyggande kan förstås som en önskan att landa i ett 
mer nyktert och balanserat synsätt – inte i en ny ytterlighet. Det här 
är emellertid en process som kommer ta tid (Bringselius 2017a och 
2018). 

Jag har fått jobba jättemycket för att försöka göra politiken trygg i att 
en stark tjänstemannaorganisation gynnar den politiska majoriteten, 
oavsett om den är höger eller vänster. En professionell organisation har 
större förmåga att genomföra politikens beslut. 

– Kommunchef22 

5.8.3 Lärande exempel 

Mer tillitsfulla relationer i Borlänge kommun 

Inom Borlänge kommun arbetar både tjänstemannaorganisationen 
och förtroendevalda aktivt med den kommunala värdegrunden och 
för en medarbetardriven chefsstödd utveckling. Kommundirektören 
och kommunstyrelsens ordförande vittnar om att de har ett nära 
samarbete där de tydliggjort såväl rollfördelning som mandat. Sam-
arbetet bygger på ömsesidig tillit. Det förändrade arbetssättet påbör-
jades år 2008. Projektgruppen för förändringsarbetet insåg vikten av 
att tjänstemännen själva, i samarbete med politikerna, tog på sig an-
svaret som tydliga ägare och bärare av förändringsprocessen. En 
viktig milstolpe i arbetet var en heldag som projektgruppen ägnade 
med politiken. Kommundirektören berättar: 

Vi definierade syftet med hela förändringsarbetet. Jag tror vi ägnade en 
hel dag med politiken att komma fram till tre punkter. Och i den tredje 
punkten finns ordet tillit med. Det som önskades var ”tydligare ansvar 
och befogenheter, engagerat ledarskap, trygghet och tillit i roller.  

– Kommundirektör23 

Bägge parter hade tagit sig tid och gjort sig, inte bara tillgängliga, utan 
också sårbara (exempel på öppenhet), inför dialogen om det som varit 
och det man hoppades på för framtiden. 

                                                                                                                                                               
22 Samtal under arbetet med Forskning Tillit  
23 Från Alexius & Sardiello 2018  
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I det löpande dagliga arbetet, när oväntade situationer uppstår, är 
det inte alltid enkelt att hålla sig strikt till överenskommen rollför-
delning när olika situationer uppstår, därför är en nära dialog och 
täta avstämningar nödvändig. Efter flera års samarbete har kommun-
direktören och kommunstyrelsens ordförande utvecklat en samsyn 
och de talar med samma språk. En ambition är att de vill uppnå en 
organisation som drivs av inställningen att ”Vi gillar utmaningar”, de 
har en gemensam vision om att bygga en organisation där medarbe-
tare vågar göra fel och att eventuella felaktigheter kan rättas till. De 
ser hellre att medarbetare agerar än att de undviker aktivitet på grund 
av en stark rädsla att göra fel.  

Ledningens roll är att stödja medarbetare att våga. I samtal med 
medarbetare och chefer inom socialförvaltningen och utbildnings-
förvaltningen framkommer att arbetet med värdegrunden och ambi-
tionen att uppnå en förvaltning som ”gillar utmaningar” genomsyrar 
hela organisationen. Såväl arbetssätt som förhållningssätt är väl integ-
rerat i det dagliga arbetet och värdegrunden används kontinuerligt i 
olika avväganden i mötet mellan medarbetare och medborgare inom 
olika förvaltningar (Alexius & Sardiello 2018). Ett konkret exempel 
på hur detta lett till faktiska resultat exemplifieras med Borlänge 
kommuns familjevåldsteam i avsnitt 5.7 om för principen Öppenhet.  

Tillitsbaserad styrning och ledning inom socialtjänsten  
i Nyköpings kommun 

Det utvecklingsarbete som pågår inom individ- och familjeomsor-
gen i Nyköpings kommun har beskrivits tidigare i kapitel 5 och även 
här syns ett gott exempel på en nära och tillitsfull relation mellan 
politisk uppdragsgivare och förvaltning. Utgångspunkten i utveck-
lingsarbetet är att socialarbetare ska kunna utföra ett ”gott socialt 
arbete” och att leverera en god kvalitet för dem som verksamheten 
är till för. En god verksamhetskvalitet för brukare kopplas till social-
arbetarnas villkor och förutsättningar att utföra sitt arbete – till 
arbetsmiljön.  

I utvecklingsarbetet inom individ- och familjeomsorgen i 
Nyköpings kommun finns ett nära samarbete mellan socialnämn-
dens förtroendevalda politiker och verksamheten. När förändringar 
i verksamheten har genomförts så har de gjorts i dialog mellan verk-
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samheten och socialnämnden. Den nära dialogen och ett konstruk-
tivt samarbete har inneburit att socialnämnden inhämtar kunskaper 
om de problem och utmaningar som verksamheten hanterar och har 
bidragit till verksamhetsutveckling. Dialogen mellan politik och 
verksamhet är inte strikt hierarkisk utan den kan föras på olika 
nivåer; mellan politik och chefer och även med medarbetare.  

Socialnämnden och verksamheten har ett tydligt gemensamt 
fokus på verksamhetens syfte och brukarnas behov, detta har inne-
burit att grunduppdraget har fått större utrymme än de mål som sty-
rande politiker i kommunen formulerar. Socialnämnden har avstått 
från att formulera mängder av politiskt satta mål och har lämnat stort 
utrymme för grunduppdraget (Astvik m.fl 2018). Nämndens upp-
följning av de verksamheter som den ansvarar för baseras i högre 
grad på dialog och kvalitativa uppföljningar än på mål- och resultat-
styrning via indikatorer. Man kompletterar de kvantitativa måtten 
med kvalitativa verksamhetsbeskrivningar och kontinuerlig dialog.  

I relationen mellan kommunstyrelsen och verksamheterna så har 
man infört ett nytt inslag av kommunikation då verksamheterna inför 
årets budget ombeds reflektera över förutsättningar med budgeten. 
Detta innebär att den högsta politiska uppdragsgivaren får kunskap 
och insikt om riskerna inom olika verksamhetsområden. Dialogen 
och kommunikationen inom kommunen innebär att det finns en hög 
grad av öppenhet och det är efterfrågat att ta upp både problem och 
tillkortakommanden – fokus för dialogen ligger på verksamhetens 
syfte. Forskargruppen skriver:  

Till skillnad från tidigare fallstudier inom socialtjänsten vi har gjort fram-
kommer ingen cynism i beskrivningen av andra parter i organisationen 
utan det finns en ömsesidig tillit mellan socialnämnd, chefer och social-
arbetare att viljan och ambitionen är att åstadkomma en socialtjänst som 
tar sitt ansvar enligt lagens intentioner. Sannolikt bygger tilliten på en hög 
grad av öppenhet, visat engagemang och konkret ansvarstagande att för-
bättra verksamheten. Den i organisationen delade ambitionen att som 
arbetsgivare kunna erbjuda förutsättningar att utföra ett gott socialt ar-
bete, skapar också en god och hållbar arbetsmiljö. 

– Astvik m.fl. 2018 s. 160 
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5.8.4 Restriktioner och risker vid  
en tillitsbaserad styrning och ledning 

I forskningsantologin ”Styra och leda med tillit – forskning och 
praktik” diskuterar Tillitsdelegationens forskningsledare Louise 
Bringselius (Bringselius 2018) risker och restriktioner som kan följa 
i ambitionen att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. 
Det handlar bland annat om att en tradition av tillit underlättar om 
en verksamhet vill utveckla styrningen i denna riktning. Det handlar 
också om att det behövs en medvetenhet kring att alla chefer, med-
arbetare, brukare och politiska uppdragsgivare inte kommer att upp-
skatta det ökade handlingsutrymmet som följer med en mer tillits-
baserad styrning och ledning. Vissa trivs bättre med en tydlig och 
detaljerad styrning medans andra önskar mer handlingsfrihet. Ordet 
tillit är inte det centrala – detsamma gäller för vilka ord som används 
för de vägledande principer som diskuterats. Det väsentliga är hur 
dessa ord manifesteras i styrning, arbetssätt och kultur. Bringselius 
konstaterar: ”Tillit får aldrig bli en dekoration utan innehåll”. Nedan 
följer en diskussion om ytterligare villkor och restriktioner.  

Lagar och regler kommer först – men också möjlighet att påverka dem 

Lagar, regler och förordningar samt politiska beslut ska följas. När 
de inte är ändamålsenliga måste det dock finnas möjligheter att fram-
föra kritik att förändra dem. Sådan kritik ska kunna lyftas även från 
medarbetare på golvet och riktas till högsta politiska nivå. Här krävs 
en flexibel och responsiv hållning hos de institutioner som upprättar 
regelverken och inte minst hos riksdag och regering. Mycket tyder 
på att denna hållning inte alltid finns i dag och att många ser lagar 
och regelverk som väldigt rigida. Samtidigt finns det en tendens att 
skjuta målkonflikter nedåt i styrkedjan, så att de måste hanteras av 
brukarmötande yrkesgrupper såsom läkare och läkare (se exempelvis 
Hill och Hupe 2014; Lipsky 1980). Implementering av lagar, regler 
och politiska beslut är därför sällan helt enkel. Respekten för lagar 
och förordningar bör helst ha sin grund i en förståelse för de förar-
beten som ligger till grund för lagstiftningen och som förklarar lag-
stiftarens intentioner. Inte sällan finns det möjlighet för förvalt-
ningen att välja att tolka lagar på olika sätt. Här krävs ett reflekte-
rande förhållningssätt, där intentionerna står i centrum. Det får inte 
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bli en rutinmässig regelefterlevnad eller en attityd där rädsla och fel-
finnarkultur gör att medarbetare inte vågar ta en diskussion om 
intentionen med lagstiftningen och hur den ska översättas i myndig-
hetsbeslut, men framför allt måste det finns möjlighet att påverka 
regelverken. I en komplex verklighet där utvecklingen inom samhäl-
let och tekniken går allt fortare måste regelverken som sätter ramar-
na för hälso- och sjukvården, skolan och omsorgen kunna förändras 
och utvecklas för att i högre utsträckning kunna stödja mötet mellan 
medarbetaren och medborgaren.  

I en tillitsbaserad organisation bör det pågå ett ständigt arbete 
med att inventera gällande lagar och bestämmelser för att se vad som 
eventuellt skulle gå att förändra och förenkla.  

Tillit är inte fritt valt arbete 

Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska arbeta 
med – utan bygger på samarbete inom tydliga ramar, med tydliga mål 
och mandat. 

Förlåtande och lärande vid mindre fel – men också 
ansvarsutkrävande vid allvarlig misskötsel 

För att bygga tillitsfulla relationer behöver styrningen använda ett 
brett spektrum av åtgärder vid fel och misstag. Vid mindre eller enk-
lare misstag bör det finnas en förlåtande attityd, men vid allvarliga 
misstag och omfattande kvalitetsbrister behöver det också finnas ett 
mer långtgående ansvarsutkrävande. Hälso- och sjukvård, skolan 
och omsorgen måste bli bättre på att ta hand om allvarliga fel och 
brister och ha mindre fokus på mindre och formalistiska fel. Vad det 
ska innebära konkret kan diskuteras, men det kan exempelvis handla 
om förflyttning av medarbetare till annan tjänst. Medborgarens rätt 
att överklaga beslut är också särskilt viktig vid tillitsbaserad styrning 
och ledning, eftersom misstag måste kunna korrigeras. 
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Tillitsbaserad styrning hos privata och idéburna aktörer 

Under utredningens gång har vi ofta mött frågor kring möjligheten 
att arbeta med tillitsbaserad ledning och styrning såväl inom privata 
verksamheter som i relationen mellan offentlig huvudman och privat 
utförare. Vi menar också att det är fullt möjligt för en privat eller 
idéburen aktör att internt tillämpa tillitsbaserad styrning och led-
ning. Tillitsbaserad styrning och ledning är en styrfilosofi som går 
att använda för att mer effektivt tillvarata medarbetarnas kompetens, 
engagemang och erfarenhet.  

Tillit är ingen universallösning 

Slutligen så är tillit ingen universallösning. Ibland behövs andra typer 
lösningar. Exempelvis ersätter tillit inte en verksamhets behov av 
resurser. 
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6 Tillsyn och granskning som 
stödjer en mer tillitsbaserad 
styrning och ledning 

I detta kapitel beskrivs hur statlig tillsyn, kommunal granskning och 
andra former av granskning och uppföljning påverkar möjligheten 
att bedriva en tillitsbaserad styrning och ledning. Den första delen 
av kapitlet (6.1–6.3) behandlar statlig tillsyn. Fokus ligger på hur till-
synen påverkar de verksamheter som granskas och hur tillsynen 
skulle kunna bidra till verksamhetsutveckling.  

Därefter diskuteras hur kommunal granskning i form av revision, 
kontroll och uppföljning kan stödja en mer tillitsbaserad styrning 
och ledning. Slutligen förs ett kortfattat sammanfattande resone-
mang om den samlade mer kontrollerande styrningen som träffar 
hälso- och sjukvården, skolan och omsorgen. 

6.1 Statlig tillsyn 

Regeringen vill med Tillitsdelegationen bl.a. utveckla den statliga 
tillsynen. Av utredningens direktiv framgår att delegationen ska ana-
lysera och redovisa hur den statliga tillsynen påverkar kommunal 
verksamhetsutveckling, samt utreda och om möjligt föreslå hur till-
synen kan bidra till mer verksamhetsutveckling. I direktiven proble-
matiserar regeringen även avsaknaden av samverkan mellan tillsyns-
myndigheter, varför även denna aspekt berörs. Uppdraget redovisas 
i sin helhet i Tillitsdelegationens delbetänkande En lärande tillsyn – 
statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg. I detta kapitel redogörs framför allt för 
de försöksverksamheter som Tillitsdelegationen följt och som rör 



Tillsyn och granskning som stödjer en mer tillitsbaserad styrning och ledning SOU 2018:47 

256 

tillsyn och granskning. I övrigt sammanfattas de överväganden som 
ligger till grund för slutsatser och förslag i denna del. 

Resonemangen i detta kapitel avser inledningsvis tillsyn mer ge-
nerellt. I övrigt fokuseras främst på IVO:s tillsyn av vården och om-
sorgen respektive Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning 
av skolan1, eftersom dessa sektorer står i fokus för delegationens ar-
bete. Resonemangen är dock relativt generella och bedöms i tillämp-
liga delar även vara relevanta för tillsyn och granskning inom andra 
områden. Slutligen bör nämnas att ambitionen med en lärande tillsyn 
inte är att utveckla tillsynen till en främst utvecklingsstödjande 
funktion. Ambitionen är i stället att med utgångspunkt i hur tillsyn 
och granskning påverkar tillsynade verksamheter förstärka inslag 
som främjar lärande och utveckling utan att den kontrollerande 
funktionen försämras.  

6.1.1 Mot en starkare och tydligare tillsyn 

Ett antal utredningar och rapporter uppmärksammade under 1980- 
och 90-talen att den statliga tillsynen var svag på många områden och 
att det rådde oklarheter kring vad tillsyn innebär. Sedan dess har till-
synen utvecklats i syfte att bli starkare, tydligare och effektivare. Ut-
vecklingen har följt de förvaltningspolitiska trenderna generellt som 
har kännetecknats av bl.a. renodling av myndigheters olika funk-
tioner, mål- och resultatstyrning och en stark tilltro till granskning 
och kontroll som styrmedel.  

Tillsynsutredningen (SOU 2004:100), som utgjorde ett steg mot 
att göra tillsynen starkare och tydligare, betonade tillsynens 
kontrollerande funktion mer än dess stödjande och föreslog att 
tillsyn skulle avgränsas och definieras. Dåvarande regering gick i 
många delar på utredningens förslag och slog i en skrivelse till riks-
dagen (skr. 2009/10:79) fast att tillsyn främst avser kontroll av om 
tillsynsobjekt uppfyller lagstiftningens krav eller ej. Regeringen 
klargjorde dock att det inom vissa områden finns skäl att göra avsteg 

                                                                                                                                                               
1 Begreppet tillsyn används i texten åsyftandes tillsynsmyndigheternas granskning, dvs. inklu-
derar Skolinspektionens kvalitetsgranskning. Att vi i texten inte löpande särskiljer mellan 
Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning innebär inte att vi i och med det vidgar be-
greppet tillsyn. Vi menar dock att det för uppdraget är mest rättvisande att beakta myndighet-
ens bägge granskningsformer och att det i detta sammanhang är av sekundär betydelse om de 
behandlas åtskilda eller ej. T.ex. det faktum att de verksamheter som granskas tycks ha svårt 
att uppfatta skillnaden talar för det (se Governo 2018).  
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och inkludera en bredare granskning, om det leder till en mer 
ändamålsenlig tillsyn inom det specifika området. Här exemplifieras 
med områden där det finns ramlagstiftning eller regler av mål-
karaktär, såsom inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  

Ytterligare steg i reformeringen av tillsynen togs i och med 
bildandet av Skolinspektionen 2008 och när tillsynen av omsorgen i 
ett första steg flyttades från länsstyrelserna till Socialstyrelsen 2010. 
I ett andra steg, 2013, flyttades tillsynen av både omsorgen och 
hälso- och sjukvården från Socialstyrelsen till den nybildade tillsyns-
myndigheten IVO. Sanktionsmöjligheterna i tillsynen av skolan och 
omsorgen stärkes under perioden och i de lagstiftningar som styr 
myndigheternas tillsyn definierades tillsynsuppdraget. Tillsynsupp-
draget på vårdens och omsorgens område2 kom att bli bredare än vad 
Tillsynsutredningen föreslagit, medan det på skolans område kom-
pletterats med den bredare kvalitetsgranskningen3. Skillnaden har 
framför allt fått betydelse i praktiken, genom att Skolinspektionen 
prioriterat tillsynen betydligt högre än kvalitetsgranskningen. Skol-
inspektionens sammantagna granskning har därmed fått en mer ju-
ridisk prägel jämfört med IVO:s. IVO har även något fler komplet-
terande uppdrag, såsom att förmedla kunskap och erfarenheter som 
erhålls genom tillsynen, jämfört med Skolinspektionen. Bägge myn-
digheter ska inom ramen för sin tillsyn ge råd och vägledning. 

6.1.2 Tillsynens påverkan på granskade verksamheter 

I Tillitsdelegationens delbetänkande En lärande tillsyn finns en längre 
redogörelse för hur tillsyn och granskning påverkar granskade verk-
samheter. Där inkluderas generell forskning om granskning för att 
komplettera den mer sparsamma empiri som finns kring tillsyn. 
I detta avsnitt sammanfattas endast forskning och annan empiri 
kring hur tillsyn av framför hälso- och sjukvård, skola och omsorg 
påverkar de som är mottagare av tillsynen.  

                                                                                                                                                               
2 Detta definieras i patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
3 Kvalitetsgranskningen tillkom i slutet av 1990-talet som ett komplement till den tillsyn, upp-
följning och utvärdering som då låg på Skolverket. 
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Tillsynens effekter varierar 

Forskningen kring tillsynens effekter kan sammanfattningsvis inte 
anses ha klarlagt vilken påverkan tillsyn har på vårdens, skolans och 
omsorgens kvalitet (Hämberg 2017; Furnival 2017). När det gäller 
tillsynens påverkan på skolor konstateras att skolinspektion kan ha 
både positiva och negativa effekter – inspektionerna faller helt enkelt 
olika ut. Tillsynens påverkan beror bl.a. på hur tillsynsmyndighetens 
återkoppling ser ut, inspektionsmetoder, om skolorna upplever den 
som relevant och legitim samt på inspektörernas bemötande och 
vilken relation lärarna och inspektörerna utvecklar4. Flera studier av 
tillsyn av skola och omsorg visar att lokala förhållanden inklusive 
egenskaper hos den tillsynade har betydelse för utfallet.5  

Forskningen har också kunnat påvisa olika bieffekter. de Wolf 
och Janssens (2007) finner visst stöd för att avsiktligt strategiskt 
handlande förekommer i syfte att bedömas mer fördelaktigt (t.ex. så 
kallad window dressing). De pekar även på oavsiktligt strategiskt 
handlande, såsom ett större fokus på formalia eller ett ensidigare 
fokus på det som granskas (teaching to inspection). Att tillsynen ge-
nerellt framhäver mätbara aspekter kan också leda till undanträng-
ningseffekter eller målförskjutning (Hanberger 2016; Hämberg 
2017; Pålsson 2018). Många menar även att tillsyn hämmar viljan att 
testa nya och innovativa metoder, även om den empiriska forsk-
ningen på detta område är ytterst begränsad (de Wolf & Janssens 
2007; Furnival 2017).  

Andra studier pekar mot positiva effekter som en följd av tillsyn, i 
form av att medarbetare såväl inom skolan som omsorgen ökar sin 
medvetenhet om hur de löser sina uppgifter och om vad som kan 
förbättras i verksamheten (Hämberg 2017; Pålsson 2018). Forskning 
om tillsyn av vård- och omsorgsboenden har också påvisat positiva 
effekter i form av ökad kunskap om regelverket (Hämberg 2017).    

                                                                                                                                                               
4 Se t.ex. Nelson & Ehren (2014); Ehren & Visscher (2008); de Wolf & Janssens (2007). 
5 Se t.ex. Ek (2012), Hanberger (2016a; 2016b), de Wolf & Janssens (2007), Dedering (2015). 
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Hur tillsynen upplevs  

I Tillitsdelegationens delbetänkande En lärande tillsyn konstateras 
att tillsynen sammantaget tycks bidra till viss utveckling i granskade 
verksamheter. Särskilt samtalen med inspektörerna samt med kolle-
gor inför, under och efter intervjusituationer upplevs bidra till re-
flektion och eftertanke kring verksamheten, vilket sporrar i utveck-
lingsarbetet. Även förberedelserna inför tillsynen eller gransk-
ningen, som samtidigt innebär en administrativ börda, upplevs av 
många skapa nytta (Andersson m.fl. 2018; Governo 2018). Inspek-
törernas bakgrund är en faktor av stor betydelse för tilliten från den 
granskade gentemot tillsynsmyndigheten. Tillit utgör i sin tur en viktig 
förutsättning för utveckling. Inspektörer med juridik som profession 
har enligt internationella och nationella studier svårare att väcka tillit än 
dem med bakgrund från aktuell verksamhet, vilket bekräftas i försöks-
verksamheterna (Fransson 2018, Andersson m.fl. 2018).  

Många upplever dock att tillsynen av både skolan och omsorgen 
är alltför inriktad på kontroll av regelefterlevnad i stället för på kva-
litet och verksamhetsutveckling6. Inriktningen medför att gransk-
ningen får en styrande effekt mot regelverk, administration och for-
malia – ibland på bekostnad av brukarperspektivet.  

Hittills har man endast kollat att vi har regler, manualer, annat vilket i 
sig är viktigt, men man kan dessvärre inte fånga vardagen i med dessa 
frågor. Vi fick vid ett tillsynstillfälle 84 frågor om vi hade rutiner på olika 
saker inom HSL. Vi kunde svara ja på alla! tyvärr hjälper det inte hur vi 
bemöter människor. Det hjälper inte heller i verksamheten alltid heller 
då man måste kunna i olika situationer, ställa rätt frågor, ha blick för, 
kunna analysera och dra slutsatser för att kunna fatta beslut. Då har vi 
inte mycket stöd från tillsynsmyndigheterna.  

(enkätsvar omsorg, Statskontoret7) 

Fokuseringen på regelefterlevnad och på avvikelser, eller brister, i 
förhållande till regelverkets krav upplevs begränsa den nytta som till-
synen kan skapa. Skolinspektionens tillsyn beskrivs här som ”en bil-
besiktning – dom letar bara efter fel” (Governo 2018 s. 25) och IVO 
som ”alltför ’fyrkantigt’” (Andersson m.fl. 2018 s. 12). Många visar 

                                                                                                                                                               
6 Se Statskontoret (2016a), Governo (2018), Socialdepartementet (2017b), OECD (2015a). 
7 Fritextsvar hämtat från en enkätundersökning om skola/social omsorg genomförd våren 
2016 som underlag till rapporten Statens styrning av kommunerna (Statskontoret 2016:24). 
Uppdragets diarienummer är 2016/32-5. 
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samtidigt förståelse för att fokus ligger på brister, utifrån det upp-
drag som tillsynsmyndigheterna har. Flera pekar också på en positiv 
utveckling där Skolinspektionen anses ha ”mognat […] och delvis 
ändrat sin attityd” (Erlandsson 2018b s. 35) och där IVO upplevs 
som mer öppna för dialog och på väg att utvecklas i en positiv rikt-
ning (Socialdepartementet 2017b; Statskontoret 2015b). 

Vidare vittnar många om att tillsynens relativt starka fokus på 
kontroll av regelefterlevnad bidrar till en rädsla bland medarbetare 
och chefer i skolan och omsorgen för att göra fel. Hur tillsynens re-
sultat ska användas av media utgör en orsak. Rädslan bidrar i sin tur 
till ökad dokumentation och försämrad arbetsmiljö (se t.ex. Social-
departementet 2017b). Iakttagelserna rör både omsorgen och skolan.  

Vi dokumenterar bara för att ha ryggen fri men tyvärr inget som hjälper 
eleverna. Lärarna törs snart inte öppna munnen åt föräldrar och elever 
av oro att skolan ska bli anmäld!!! Lärare och rektorer slutar pga detta. 

(enkätsvar skola, Statskontoret8) 

 
Korrelationen mellan tillsynen och den kultur som bl.a. utmärks av 
en rädsla för att göra fel är dock inte given. Som påpekas i 
utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) så kan förklaringen till att 
man dokumenterar för att ”ha ryggen fri” ligga mer i de mjuka 
styrningsaspekterna i det nära ledarskapet. Som konstateras i dele-
gationens delbetänkande En lärande tillsyn så betyder det att en för-
ändrad tillsyn troligtvis är långt ifrån tillräcklig för att avhjälpa 
problem såsom överdokumentation och rädslan för att göra fel. 
Tillsynen bör dock, i kombination med regelverket, i den mån det är 
möjligt uppmuntra en kultur präglad av tillit och brukarfokus. Det kan 
i sin tur motverka överdokumentation och rädslan för att göra fel.  

Sammanfattningsvis konstaterar vi att den statliga tillsynen tycks 
bidra till viss utveckling i granskade verksamheter, men också att till-
syn påverkar de granskade verksamheterna på olika och ibland även 
oönskade sätt. Variationer i utfall beror inte bara på vad och hur till-
synsmyndigheterna väljer att granska, utan också på egenskaper hos 
den tillsynade. Vidare har inspektörernas bakgrund stor betydelse, 
liksom hur relationen mellan granskare och granskad utvecklas.  

                                                                                                                                                               
8 Fritextsvar hämtat från en enkätundersökning om skola/social omsorg genomförd våren 
2016 som underlag till rapporten Statens styrning av kommunerna (Statskontoret 2016:24). 
Uppdragets diarienummer är 2016/32-5. 
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En aspekt som framträder som potentiellt hämmande för ut-
veckling är ett alltför snävt, juridiskt fokus på regelefterlevnad. I de-
legationens delbetänkande En lärande tillsyn problematiseras en så-
dan inriktning utifrån att den paradoxalt nog även kan försvåra en 
ändamålsenlig kontroll. Ett exempel från Storbritannien, den så kal-
lade Staffordskandalen, där tillsynen misslyckades med att upptäcka 
allvarliga brister beskrivs där för att illustrera denna risk.9 I fallet 
Staffordshire granskades sjukhusets egenkontroll och tillhörande 
dokument, men inte resultatet av den. Gemensamt för de bägge ut-
redningar som följde på skandalen, är att de trycker på behovet av 
att undersöka och utveckla kulturen i hälso- och sjukvårdsorganisa-
tionerna, bland annat genom att rikta mer fokus mot patienterna 
både från sjukhusledningens och tillsynens sida. 

6.2 Nya sätt att granska – lärdomar från 
försöksverksamheter och pilotprojekt 

I detta avsnitt beskrivs några försöksverksamheter där tillsyns-
myndigheterna testat nya sätt att granska. Även två kommunala för-
söksverksamheter med kollegial granskning inkluderas. Merparten 
av försöken har följts av forskare på uppdrag av Tillitsdelegationen. 
I försöksverksamheterna testas bl.a. kvalitet som utgångspunkt i 
granskningen (Skolinspektionen) och en dialogbaserad tillsyn (IVO). 
Vidare belyses kollegial granskning där större hänsyn tas till rela-
tionella och kontextuella aspekter (Linköpings kommun) och en 
mer utvecklingsfrämjande snarare än kontrollerande inriktning 
(Malmö stad). Avslutningsvis beskrivs ett försök med mer sam-
verkan mellan tillsynsmyndigheter bl.a. i syfte att belasta granskade 
verksamheter mindre (Arbetsmiljöverket och IVO).  

6.2.1 Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning 

Skolinspektionen har under hösten 2017 testat en ny gransknings-
modell kallad regelbunden kvalitetsgranskning, som är tänkt att komplet-
tera den regelbundna tillsynen. Försöksverksamheten har på uppdrag 

                                                                                                                                                               
9 Se avsnitt 4.1 i Tillitsdelegationens delbetänkande En lärande tillsyn. 
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av Tillitsdelegationen följts av Magnus Erlandsson, doktor i stats-
vetenskap och lektor i ledarskap vid institutionen för skolutveckling 
och ledarskap vid Malmö universitet. Bakgrunden till Skolinspek-
tionens initiativ är önskemål om att myndigheten ska bidra mer till 
kvalitet och i slutändan förbättrade kunskapsresultat för elever, samt 
att myndigheten ska ge en mer nyanserad återkoppling till granskade 
skolor (Skolinspektionen, 2017a). Skolinspektionens tillsyn har 
också kritiserats för att den är begränsad till avvikelserapportering 
och inte ger formativa bedömningar10, råd och stöd. Därutöver har 
synpunkter framförts på att myndighetens underlag och analyser 
inte ger täckning för så definitiva uttalanden om verksamhetens 
brister som man gör m.m.11  

Utformning av försöksverksamheten 

Regelbunden kvalitetsgranskning innebär en granskning av kvali-
teten inom fyra områden: skolornas undervisning och utbildning, 
rektors ledarskap, trygghet och studiero, samt bedömning och be-
tygssättning. Varje område värderas utifrån om skolan lever upp till 
olika typer av indikatorer, kriterier och beskrivningar i låg, viss eller 
hög grad. Bedömningen leder fram till en gradering, d.v.s. Skolin-
spektionen sätter ett slags betyg på skolan – god kvalitet, förbättrings-
områden finns eller förbättringsarbete är nödvändigt. I beslut och 
muntlig återkoppling till skolor och huvudmän inkluderas både 
brister och det som fungerar väl.  

I försöket har två inspektionsmodeller testats, en med endast re-
gelbunden kvalitetsgranskning enligt ovan och en med regelbunden 
kvalitetsgranskning och tillsyn kombinerat. Den regelbundna kvali-
tetsgranskningen har flera likheter med de kvalitetsgranskningar 
som myndigheten också genomför. De senare görs dock utifrån ett 
visst tema, som varierar, och på slumpvist utvalda skolor. Vid regel-
bunden kvalitetsgranskning däremot granskas samma områden hos 
alla skolor som skulle fått regelbunden tillsyn, utifrån en fastlagd 
mall som tillämpas på samma sätt överallt.  

                                                                                                                                                               
10 Att arbeta med formativ bedömning handlar om att sträva efter en lärandekultur och ett 
klassrumsklimat där elever kan och vill lära, genom att tydliggöra mål, hur varje elev ligger till 
i förhållande till målen och genom återkoppling om hur eleven ska komma vidare mot målen 
(Skolverket, www.skolverket.se). 
11 Se t.ex. OECD (2015); SOU 2017:35; Riksrevisionen (2013); Statskontoret (2017); 
Erlandsson (2018a).  
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Erlandsson har följt försöksverksamheten bl.a. utifrån om denna 
fungerat mer kvalitetsdrivande och mindre administrativt belastande 
för de granskade jämfört med regelbunden tillsyn.  

En kvalitetsdrivande granskning? 

Erlandsson (2018a) menar att den regelbundna kvalitetsgransk-
ningen är mer kvalitetsdrivande såtillvida att den leder till åtgärder 
som påverkar skolans kärnverksamhet – undervisningen. Gransk-
ningen verkar vara kvalitetsdrivande framför allt för de skolor som 
fått fler eller lite större och bredare utvecklingsområden utpekade, 
vilket indikerar att granskningen gör störst nytta i skolor som brot-
tas med lite större problem. Erlandsson problematiserar dock den 
kvalitetsdrivande effekten, utifrån främst två aspekter – detaljerings-
graden i inspektörernas bedömningsunderlag samt hur forskningen 
används. Nedan ges ett exempel på hur Skolinspektionens bedöm-
ning görs. 12   

                                                                                                                                                               
12 En fullständig redogörelse för bedömningsunderlaget finns i Skolinspektionen, 2017. 
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Exempel på bedömningsunderlag kring ett av fyra granskade 
områden: undervisning och utbildning 
För att få värderingen att man i hög grad möter inspektionens in-
dikatorer för god undervisning, vilket ger omdömet god kvalitet i 
utbildningen, krävs övergripande att: 

• Undervisningen är målfokuserad, strukturerad och innehåller 
ett aktivt lärarstöd för eleverna. 

• Undervisningen är utmanande för alla elever. 

• I undervisningen ges återkoppling mellan elever och lärare an-
gående undervisningens kvalitet och elevers lärande/kun-
skapsutveckling. 

Det finns tio indikatorer för att göra den övergripande bedöm-
ningen ovan. Två exempel på indikatorer är att lärare som i hög 
grad lever upp till god kvalitet i sin undervisning: 

• Tydliggör undervisningens syfte under lektionerna och för-
klarar för eleverna hur syftet med lektionen/arbetsområdet re-
laterar till de enskilda momenten/aktiviteterna. 

• Strukturerar undervisningen så att lektioner har ett logiskt 
flöde av olika moment/aktiviteter och där de enskilda mo-
menten/aktiviteterna tydligt relaterar till lektionens/arbets-
områdets övergripande syfte. 

 
Varje indikator innehåller i sin tur tre möjliga nivåer: hög, viss och 
låg grad. Ett exempel: 

• Lärarna tydliggör undervisningens syfte under lektionerna och 
förklarar för eleverna hur syftet med lektionen/arbetsområdet 
relaterar till de enskilda momenten/aktiviteterna (hög grad). 

• Lärarna tydliggör ibland undervisningens syfte under lektio-
nerna och förklarar för eleverna hur syftet med lektionen/ 
arbetsområdet relaterar till de enskilda momenten/aktivi-
teterna (viss grad). 

• Det förekommer sällan att lärarna tydliggör undervisningens 
syfte under lektionerna och förklarar för eleverna hur syftet 
med lektionen/arbetsområdet relaterar till de enskilda mo-
menten/aktiviteterna (låg grad). 
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Det totala antalet indikatorer för de fyra bedömningsområdena 
är 32 till antalet, vilket ger 96 (32 x 3) olika möjliga värderingar 
på varje skola. Den sammanfattande bedömningen i graderna god 
kvalitet, förbättringsområden finns och förbättringsarbete är nöd-
vändigt bestäms av kombinationen av omdömen – t.ex. krävs för 
att en skola ska få den sammanfattande bedömningen god kvalitet 
att minst ett av de fyra bedömningsområdena värderas som i hög 
grad, två i viss grad och inget i låg grad. Inget område väger tyngre 
än något annat. 

Erlandsson exemplifierar vidare bedömningen med ett utdrag ur ett 
lektionsobservationsprotokoll, som enligt Erlandsson inleds med 
många berömmande ord om lärarens sätt att undervisa, men som av-
slutas så här:  

Läraren kommunicerar i mycket låg grad kunskapskrav och övriga läro-
plansmål i sin undervisning. Det förekommer mycket få exempel på lä-
rarens återkoppling till eleverna beträffande deras kunskapsutveckling 
utifrån läroplanen. 

(Erlandsson, 2018b, s. 44) 

Skolan uppmanades därför påbörja ett utvecklingsarbete för att få 
lärarna att oftare relatera sin undervisning till läroplan och kunskaps-
kraven. Erlandssons problematisering handlar om huruvida sådana 
specifika rekommendationer verkligen leder till högre kvalitet: 

Men vet vi med säkerhet att en sådan insats höjer undervisningens kva-
litet och stärker möjligheterna för eleverna att nå sina mål? […] 
Pedagogisk forskning får nog sägas vara lite kluven här. […] Men i sitt 
beslut för inspektionen fram en sådan övertygelse, om en ganska enkel 
korrelation mellan insats och effekt, och att det är just de insatser som 
man föreslår som är de rätta […]. 

(Erlandsson 2018b, s. 44) 

Erlandsson menar att nästan varje kriterium som används i bedöm-
ningen kan problematiseras utifrån att forskningen inte är så entydig 
att det går att utforma så tydliga framgångsrecept som Skolinspek-
tionen har tagit fram och jämför praktiken med.  
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En mindre administrativt belastande granskning? 

När det gäller granskningens administrativa belastning så bedöms 
den inte bli mindre för de granskade jämfört med regelbunden till-
syn, vilket inte heller är Skolinspektionens främsta syfte med den 
nya granskningsformen. Det administrativa arbete som krävs av 
granskade verksamheter utgörs främst av dokumentation som krävs 
in i förväg, intervjuer på plats och rapportering om genomförda in-
satser i efterhand. Så gott som alla skolledare som intervjuades i stu-
dien hade förståelse för att granskning inte kan genomföras utan att 
det tar tid och resurser från skolan. Flera ställde sig dock frågande 
till varför de först skulle besvara en mängd frågor skriftligt, och se-
dan besvara samma frågor vid intervjutillfället. 

Det var väldigt mycket information de vill ha in från oss, och jag tycker 
att vi fick lite för kort tid på oss. Deras beslut efter besöket dröjde där-
emot väldigt länge. Och jag tror också att de kunde ha klarat sig bra utan 
all den skriftliga information de fick in när det gäller hur vi arbetar med 
det eller det. För vi fick precis samma frågor när vi intervjuades som de 
ville att vi i förväg skulle svara på skriftligt. Men jag gissar att de väl ville 
se om det fanns en konsekvens mellan vad vi skrev och hur vi pratade 
om det (intervju med rektor). 

(Erlandsson 2018b, s. 39–40)  

Förslag till förändringar  

Erlandsson föreslår flera förändringar av Skolinspektionens gransk-
ning. Han menar, för det första, att skolans egna idéer och den kun-
skap som finns där bör kunna tillmätas ett större värde. T.ex. skulle 
de granskade kunna få göra fler egna val kring vilka utvecklingsom-
råden som ska prioriteras och hur skolan ska utveckla och förbättra 
sig. En kommentar från en rektor illustrerar: 

Som en del i systematiska kvalitetsarbetet har ju jag och vi en relativt 
god bild av våra utmaningar och problem. Vi gör ju egna analyser som 
nog måste tillmätas ett visst värde, särskilt i relation till att vi har en mer 
nära och längre erfarenhet av den skola vi arbetar i, än vad skolinspek-
törerna kan få under sina få dagar här. Ändå fick jag intrycket av att 
deras analys liksom ska trumfa våra egna analyser. Visst, de kommer in 
med ett lite annat perspektiv, men ändå (intervju med skolledare). 

(Erlandsson 2018b, s. 41) 
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Erlandsson menar att granskningen skulle kunna börja med en dialog 
med huvudmannen, skolledaren och några pedagoger, där de får be-
rätta om de utmaningar skolan har och de områden som de vill ut-
veckla.  

Vidare menar Erlandsson att inspektörerna borde få dela med sig 
mer av sin kunskap och ge mer konsultativa, instruerande råd. I den 
nya granskningsmodellen görs det i viss utsträckning, men inte fullt ut. 
För att klara det menar Erlandsson att inspektörerna behöver mer tid 
än två dagar per skola, vilket förutsätter en hårdare gallring av utvalda 
skolor i den risk- och väsentlighetsanalys som redan genomförs. 

Erlandsson föreslår även att skolans specifika utmaningar och 
förutsättningar får avgöra både hur granskningen utformas och 
vilka inspektörer som deltar. En skola vars utmaning handlar om 
trygghet och studiero skulle kunna granskas av en inspektör med 
särskild erfarenhet av andra skolors framgångsrika arbete med att 
förbättra studiero (Erlandsson 2018a). 

Skolinspektionens utvärdering av försöksverksamheten 

Skolinspektionens egen utvärdering (Skolinspektionen 2018) visar 
att regelbunden kvalitetsgranskning bidrar till mer kunskap jämfört 
med regelbunden tillsyn genom att lyfta skolors styrkor såväl som 
utvecklingsområden. Baserat på intervjuer med rektorer och huvud-
män konstaterar myndigheten att inspektionsmodellens nyanserade 
återkoppling väcker en vilja att agera och de utpekade utvecklings-
områdena ses som en viktig drivkraft i arbetet.  

Graderingen av skolorna genererar blandade reaktioner. Medan 
många uppskattar graderingen förekommer hos andra en oro för 
vilka konsekvenser det kan få på en skolmarknad. Några responden-
ter framhåller även svårigheten och begränsningen i att sammanfatta 
en verksamhets arbetsprocesser så mycket som görs i och med gra-
deringen. Respondenterna framför önskemål om mer fördjupade 
diskussioner om besluten samt konkreta råd kring hur verksamheten 
kan komma vidare inom aktuell arbetsprocess.  

Ingen tydlig skillnad mellan de två inspektionsmodeller som tes-
tats kan påvisas, dvs. det spelade ingen större roll om kvalitets-
granskningen kombinerades med tillsyn eller ej. En utmaning som 
inspektörerna påtalar är att tiden upplevs som alltför begränsad i för-
hållande till omfattningen på bedömningarna, särskilt i den modell 
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där även tillsyn inkluderas. En annan utmaning är svårighetsgraden i 
bedömningarna. Här lyfter inspektörerna en farhåga om huruvida 
Skolinspektionen verkligen identifierar verksamhetens mest priori-
terade utvecklingsområden. Många inspektörer välkomnar ändå in-
riktningen mot att bedöma kvalitet. De upplever även en större möj-
lighet att nyttja den egna utredarkompetensen inom ramen för re-
gelbunden kvalitetsgranskning jämfört med inom den regelbundna 
tillsynen, vilket upplevs som stimulerande.  

Skolinspektionen föreslår baserat på resultaten i utvärderingen 
att myndigheten inför regelbunden kvalitetsgranskning. Modellen 
utan tillsyn förespråkas eftersom resultatet från de två modeller som 
testats inte skilde sig åt. Vidare föreslås bedömningsunderlagen 
minska i omfattning och graderingen tas bort från besluten då den 
inte upplevdes skapa ett tydligt mervärde.  

6.2.2 IVO:s dialogbaserade tillsyn 

IVO har genomfört två pilotstudier som, på uppdrag av myndig-
heten, utvärderats av en forskargrupp vid Jönköping Academy: Ann-
Christin Andersson, Boel Andersson Gäre, Johan Thor och Ray-
mond Lenrick. Andersson m.fl. (2018) har utvärderat i vilken ut-
sträckning tillsynen fungerade stödjande respektive hindrande för 
verksamhetsutveckling och förbättring i verksamheterna. Utifrån 
teorier om organisatoriskt lärande, samskapande och förbättrings-
kunskap belyser utvärderingen vad som bidrar (eller inte bidrar) till 
en ömsesidig tillit och i förlängningen till ett fördjupat lärande som 
grund för förbättring (Andersson m.fl. 2018). 

Utformning av försöksverksamheten 

Den första pilotstudien var en tillsyn med systemansats13, där IVO 
tog ett helhetsgrepp på en kommun som organisation med dess olika 
delar. Bakgrunden var återkommande konstaterade brister i 

                                                                                                                                                               
13 Med systemansats avses att i tillsynen ha ett helhetsperspektiv, vilket är viktigt vid gransk-
ning av komplexa problem där orsakerna inte är uppenbara. Tillsynen behöver då omfatta den 
granskade organisationens hela styrkedja inklusive mikronivån (verksamheten där mötet med 
patienten eller brukaren sker), mesonivån (förvaltning/beställare) och makronivån (politisk 
nivå). För en beskrivning av de olika nivåerna i ett system, se t.ex. Ramböll (2017) eller 
Governo (2017). 
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socialtjänsten, där ordinarie tillsyn av respektive verksamhet för sig 
inte avhjälpt problemen. I tillsynen med systemansats samman-
ställde myndigheten först ett underlag om kommunens orga-
nisation, styrning och ledning samt resultat. Utifrån det förde IVO 
dialog med kommunens ledning, tjänstemän och förtroendevalda för 
de olika nämnderna, samt kommunstyrelsens ordförande. Syftet 
med dialogen var dels att skapa en gemensam problembild och dels 
att få en större förståelse för orsakerna till bristerna och varför de 
kvarstod. Målet var att bidra till ett lärande och en utveckling av 
verksamheterna. 

Den andra piloten var en riskbaserad tillsyn initierad utifrån åter-
kommande brister i primärvården, med fokus på verksamheternas 
systematiska förbättringsarbete. Tillsynen i sig var av mer traditionellt 
slag, med inspektioner på vårdcentralerna utifrån en gemensamt fram-
tagen frågemall. Återföringen var dock bredare, med en regional åter-
föringskonferens där samtliga vårdcentraler i regionen bjöds in till dis-
kussion om tillsynens resultat. Ett par verksamheter fick vid konferen-
sen berätta om framgångsfaktorer i sitt systematiska förbättringsarbete 
och deltagarna fick sedan arbeta i grupper med hur de kunde utveckla 
sitt eget systematiska förbättringsarbete. Målet var att återföringen 
skulle bidra till lärande och utveckling i verksamheterna. 

Resultat 

Enligt Andersson m.fl. upplevde både inspektörerna och verksam-
heterna att riskobjektsanalysen inte var fullt aktuell, dvs. de risker 
som identifierats på förhand visade sig inte alltid stämma. Förbere-
delsearbetet i tillsynen tog av den anledningen tid från dialogen, men 
upplevdes inte störa en positiv ton i den fortsatta processen. Vissa 
verksamheter ansåg att IVO:s diskussionsunderlag som låg till grund 
för dialogen var för omfattande, men det faktum att det skickades ut 
i förväg upplevdes sätta igång ett förbättringsarbete i en del verk-
samheter. Dokumentationen efter tillsynen ansågs bra och har enligt 
respondenterna använts i verksamheterna. Verksamheterna uppskat-
tade att inspektörerna tog upp styrkor både muntligt och i rapporten 
efter dialogen. Dialogkonferensen, där vissa av de tillsynade verk-
samheterna fick presentera sitt pågående förbättringsarbete, upplev-
des som mycket positivt. Vissa ville se en mer omfattande och 
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löpande, medan det internt på IVO konstaterades att det tog mycket 
resurser att genomföra en systemtillsyn (Andersson m.fl. 2018). 

Sammantaget uttrycktes uppskattning över IVO:s inriktning mot 
lärande, bl.a. utifrån att många ansåg att ”en alltför fyrkantig regel-
styrning” kan hindra lärande och bli till nackdel för enskilda bru-
kare/patienter (Andersson m.fl. 2018, s. 8). Generellt tryckte re-
spondenterna på vikten av att inspektörerna inte gömmer sig bakom 
frågeformulär, utan att de tvärtom visar på insikt i den granskade 
verksamheten och helst har egen erfarenhet från den typ av verksam-
het som de tillsynar. Såväl verksamheter och inspektörer menade 
även att inspektörerna behöver ha kunskap om ledning och styrning 
samt i att hålla framgångsrika dialogmöten. Önskemål om mer av en 
gemensam problembeskrivning att utgå ifrån och gemensamt beslut 
om inriktning för tillsynen framfördes, liksom fler former för dialog 
och större möjlighet till rådgivning med IVO inför beslut i den egna 
verksamheten. Inspektörerna efterfrågade även bättre metodik och 
systematik internt (Andersson m.fl. 2018).  

Förslag för ökat lärande 

Andersson m.fl. (2018) reflekterar utifrån kunskap om organisato-
riskt lärande, samskapande och förbättring kring hur tillsynen skulle 
kunna bidra mer till lärande och i slutändan en bättre och säkrare 
vård och omsorg. Här lyfter forskarna att riskobjektsanalysen och 
förberedelsearbetet inför en tillsyn skulle behöva effektiviseras och 
föreslår mer inslag av samskapande. När IVO uppmärksammat ett 
behov av tillsyn föreslås en inledande dialog med berörd verksamhet 
kring behov, inriktning och omfattning. Det föreslås också att pati-
enter och brukare eller representanter för dessa grupper involveras i 
tillsynen, vilket kan bidra till att hålla fokus på det väsentliga. De 
lyfter även andra frågor, såsom om tillsynen kan bli mer kontinuerlig 
och belysa ett längre tidsförlopp, t.ex. genom att inriktas mot hur 
resultaten var ett år tidigare, hur det är nu och – utifrån en gemensam 
diskussion – hur det bör vara om ett till två år. Avslutningsvis lyfter 
forskarna att mer rådgivning skulle kunna skapa förutsättningar för 
ömsesidig tillit och mer lärande och förbättring, t.ex. utifrån goda 
exempel. 
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6.2.3 Linköpings kommun – insyn i grundskolan 

2013 startade utbildningsförvaltningen i Linköping ett projekt för 
att lyfta och sprida de goda undervisningserfarenheter som finns på 
kommunens skolor. Syftet var att stödja skolutveckling och på så 
sätt komplettera Skolinspektionens snävare fokus på avvikelser. 
Ola Fransson, fil. dr. i idéhistoria vid Malmö universitet, har för 
Tillitsdelegationens räkning följt insynsprojektet under 2017. Han 
jämför i sin rapport projektet med Skolinspektionens regelbundna 
tillsyn utifrån hur de olika sätten att granska skapar förutsättningar för 
att utveckla tillit mellan granskare och granskad (Fransson 2018). 

Utformning av försöksverksamheten 

Projektet innebär att förstelärare i kommunen arbetar deltid med att 
genomföra insynsbesök i kommunens grundskolor. Insynsbesöken 
innehåller i huvudsak tre delar: självskattning, intervjuer och obser-
vationer. Efter att ett av rektorn utpekat arbetslag fått göra en själv-
skattning utifrån ett antal påståenden, intervjuas skolledningen av 
företrädare för huvudmannen. Intervjun ingår i ett underlag som 
studeras av observatörerna innan skolbesöket. Besöket tar två dagar: 
en dag viks åt klassrumsbesök, en dag, för återkoppling. Återkopp-
lingen omfattar både styrkor och utvecklingsområden. Utgångs-
punkten är mål och riktlinjer i skollagen och läroplanen. Fem teman 
står i fokus vid observationsbesök: normer och värden, elevinfly-
tande, förutsättningar för god undervisning, kunskap, lärande och 
undervisning samt styrning och kvalitetsarbete. Ett år efter besöket 
sker en återkoppling från huvudmannen till skolledningen kring de 
utvecklingsområden som identifierades vid insynsbesöket. 

Förutsättningar för tillit mellan granskad och extern granskare 

Utgångspunkten är att tilliten mellan granskad och granskare är viktig 
för att överbrygga den maktasymmetri som råder i relationen. Avgö-
rande för om den granskade ska kunna utveckla tillit till granskaren är 
enligt Fransson hur den granskade bedömer den externa granskarens 
omdömesförmåga. Med omdömesförmåga avser författaren dels kun-
skap om verksamheten och dels förmåga att värdera verksamheten. 
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Kunskapen handlar både om lokala och statliga styrdokument, om att 
kunna bedöma vad som händer i ett klassrum och om att förstå kontex-
ten, dvs. kunskap om de specifika förutsättningar och möjligheter som 
den granskade skolan har. För att tillit ska kunna utvecklas behöver den 
som granskas uppfatta att kunskapen, inklusive denna kontextkunskap, 
kopplas till en utvecklad förmåga att värdera och vikta de olika aspekter 
som framkommer i granskningen. 

Om det finns en oenighet på den här punkten [kontexten] blir förut-
sättningen för att bygga tillit dålig. De som blir bedömda accepterar ett 
negativt utfall om de har en samsyn med avseende på [kontexten]. Om 
samsyn saknas […] riskerar omdömet att uppfattas som ett övergrepp 
från den granskades sida, det vill säga det som är kvar efter granskningen 
är en erfarenhet av omdömeslös maktutövning.  

(Fransson 2018, s. 338) 

Rektorer och observatörer menar att Skolinspektionen ”ofta hamnar 
i situationer där det råder oenighet mellan rektor och inspektör om 
sammanhanget” (Fransson 2018, s. 341). Här har insynsprojektet 
flera förutsättningar som möjliggör en större hänsyn till kontexten 
jämfört med Skolinspektionen. Kontextkänsligheten underlättas 
inte bara av att observatörerna kommer från kommunen och är er-
känt duktiga pedagoger, utan också av att resultaten inte syftar till 
att vara jämförbara med varandra. Denna skillnad mot Skolinspek-
tionens tillsyn gör att projektet enligt Fransson inte ska ses som ett 
alternativ till Skolinspektionens tillsyn, utan som ett rent skolut-
vecklingsprojekt.  

Resultat 

Fransson menar att insynsprojektet efter några års arbete med att 
utveckla verksamheten har byggt upp en tillit bland Linköpings 
skolor. Förmågan till kontextkänslighet och förståelse för avståndet 
mellan vad som står i styrdokumenten och skolans verklighet gör att 
insynsverksamheten jämfört med Skolinspektionen har hög legiti-
mitet bland rektorerna. En rektor uttrycker det som att ”’Alldeles 
oavsett hur skollagarna ser ut, så lyckas vi ju inte göra exakt vad som 
står där’” (Fransson 2018, s. 341). Skolinspektionens granskning ut-
går i stället ifrån tanken om en tydlig och hierarkisk styrkedja, som 
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enligt Fransson (2018, s. 344) snarare innebär en ”avkontextuali-
sering av professionens utmaningar till förmån för fokus på lagpara-
grafer […]”.  

En skillnad i utförandet av insynsprojektet jämfört med Skolin-
spektionens tillsyn är den snäva tidsramen där återkopplingen sker 
redan dagen efter observationstillfället. När Fransson undersöker 
hur observatörerna uppfattar tidsramen hävdar de att det är en fördel 
såtillvida att det gör processen intensiv, där alla sinnen måste använ-
das för att skapa en helhetsbild av det som observeras. En observatör 
uttrycker det som att ”från den sekund man kliver ur bilen /…/, så 
börjar man ju observera” (Fransson, 2018, s. 339). Därigenom 
skapas ett sammanhang som klassrumsobservationen kan placeras in 
i. 

6.2.4 Malmö stad – utvecklingsbesök i förskolan 

Malmö stads förskoleförvaltning införde 2014 så kallade kvalitetsbe-
sök på Malmös samtliga förskolor. Dessa har till 2017 omarbetats till 
utvecklingsbesök. Syftet med besöken är att höja verksamheternas 
kvalitet, stärka det kollegiala lärandet och stärka professionen. Bak-
grunden är att Malmö stad velat utforma ett uppföljningsverktyg 
som tar fasta på läroplanens kvalitativa aspekter och abstrakta ideal, 
snarare än att fastna i mål eller mätbara, snävt definierade indikatorer 
(Altermark & Mukhtar-Landgren 2018). Under 2017 har initiativet, 
på uppdrag av Tillitsdelegationen, följts av forskarna Niklas Alter-
mark, fil. dr. på statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universi-
tet och Dalia Mukhtar-Landgren, lektor och fil. dr. vid samma in-
stitution. 

Utformning av försöksverksamheten 

Utvecklingsbesöken, liksom tidigare kvalitetsbesök, består av tre 
steg: självskattning, besök och återkopplingssamtal. Förskolan gör 
först en självskattning med hjälp av ett självskattningsverktyg som 
täcker sex områden (fyra gemensamma och två valfria). Varje om-
råde skattas på en skala 1–4. I ett andra steg genomförs platsbesök 
av medarbetare i förskoleområdenas pedagogiska team (en stöd-
funktion som finns i varje utbildningsområde inom förvaltningen). 
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Det tredje steget är ett återkopplingssamtal där självskattningen 
jämförs med kvalitetsstödjarnas bedömning.  

När besöken initierades 2014 låg fokus på återkoppling till hu-
vudmannen, en slags kontroll, men 2017 har syftet ändrats till att 
i stället betona verksamhetsutveckling och kollegialt lärande. Ett ex-
empel på förändringar som gjorts för att förskjuta fokus är att åter-
kopplingen nu endast sker genom dialog, i stället för som tidigare 
med dialog och ett så kallat spindeldiagram. Med hjälp av spindel-
diagrammet summerades tidigare förskolans framgångs- respektive 
utvecklingsområden med poäng på en skala 1–7, vilket upplevdes 
som ett hinder för lärande och utveckling. En respondent beskriver 
i en intervju:  

I praktiken spelar det nog inte så stor roll med framgångs och utveck-
lingsområde för där stämningen ofta dog, det var när vi tog fram spin-
deldiagrammet. Det kunde varit hur bra diskussioner som helst både 
inom framgångsområde och utvecklingsområde men alldeles för ofta 
när vi tog fram det där spindeldiagrammet så blev det liksom, jaha hur 
blir det här nu då? Så satt dom och funderade så, fick vi bara en tvåa?  

(Altermark & Mukhtar-Landgren 2018, s. 316). 

Även antalet områden och skalan för självskattning bantades rejält 
vid övergången från kvalitetsbesök till utvecklingsbesök. Anled-
ningen var att kvalitet av förskoleförvaltningen inte anses kunna 
fångas i ett specifikt värde i en matris eller genom att fälla ett slut-
giltigt omdöme.  

Maktrelationen förstärker känslan av kontroll 

Altermark och Mukhtar-Landgren visar i sin analys på spänningen 
mellan kontroll och utveckling, där det organisatoriskt råder olika 
uppfattningar om vilket syfte som är viktigast, och där det anses 
svårt att åstadkomma en återkoppling som är meningsfull både för 
förskolorna och som utvärderingsunderlag för huvudmannen.  

På individuell nivå konstateras att medarbetare som tagit emot 
utvecklingsbesök ibland upplevt dessa som en form av kontroll, trots 
att det explicita syftet varit utveckling och lärande. Altermark och 
Mukhtar-Landgren menar att upplevelsen verkar ha mindre med be-
sökens utformning att göra, och mer med den maktrelation och 
hierarki som råder. 
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I vår tolkning förefaller det därmed som att känslan av att vara granskad 
och kontrollerad har att göra med upplevelsen av att vara underordnad; 
det är själva faktumet att det finns en maktrelation mellan olika organi-
satoriska nivåer – och inte utformningen av utvecklingsbesöken – som 
förklarar att upplevelsen av att vara kontrollerad kan dröja sig kvar, trots 
aktiva försök att organisera bort de kontrollerande inslagen. 

(Altermark & Mukhtar-Landgren 2018, s. 318) 

Utifrån begreppet tillit, belyser forskarna att de relationer som tilli-
ten grundas i präglas av en maktobalans som påverkar relationen. Ju 
längre ner i den organisatoriska hierarkin desto mer kontrollerande 
tenderar utvecklingsbesöken att uppfattas.  

Från utbildningsförvaltningens sida är man väl medveten om 
denna maktobalans och arbetar aktivt för att hantera den, t.ex. ge-
nom att stärka det utvecklande syftet ännu mer. Förvaltningen läg-
ger därför ett stort ansvar på utvecklingsbesökarna för att dialogen 
blir bra och för att den fungerar som ett stöd för förbättring och 
utveckling av verksamheten. Utvecklingsbesökarna uppmanas även 
gå in i rollen med utgångspunkten att all personal vill och gör det 
bästa de kan samt att kommunicera det på plats, att uppträda av-
slappnat m.m. 

Resultat 

Forskarna konstaterar till att börja med att ett antal förskollärare 
inte fäster någon större vikt vid arbetet med kollegialt lärande, ef-
tersom det ses som irrelevant och något som ”’kommer uppifrån’” 
(Altermark & Mukhtar-Landgren 2018, s. 318). Samma responden-
ter tenderar också att anse att utvecklingsbesöken är ytterligare ett 
tillägg till redan befintliga former av utvärderingar av mer kontrolle-
rande karaktär. Forskarna menar att inställningen tyder på en slags 
reformtrötthet bland anställda som är viktig att ta på allvar. Vid in-
förande av nya former för utvärdering och granskning är det viktigt 
att vara uppmärksam på om gamla verktyg lever kvar snarare än er-
sätts av de nya. Utifrån ett tillitsperspektiv kan behovet därför lika 
väl handla om att ta bort styrinstrument som att lägga till mer tillits-
baserade sådana (Niemann 2016 refererad i Altermark & Mukhtar-
Landgren 2018). 

Som beskrevs i avsnitt 5.6.3 är den dominerande inställningen 
bland förskollärarna som intervjuats att utvecklingsbesöken 
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utvecklats till att bli ett bra tillfälle för lärande och utveckling som 
gett upphov till nya reflektioner kring arbetet och en vilja att 
förbättra verksamheten.  

Sammanfattningsvis verkar Malmö stad ha lyckats med sin ambition 
att finna en bättre balans mellan kontroll och utveckling, ”där dialog 
och process får företräde framför granskning och tillbakablickande 
kontroll” (Altermark & Mukhtar-Landgren 2018, s. 321). 

6.2.5 Samverkan mellan IVO och Arbetsmiljöverket 

IVO och Arbetsmiljöverket har på försök samverkat i en tillsyn av 
socialtjänst respektive akutsjukvård. Försöket har för Tillitsdelega-
tionens räkning följts av Linda Moberg, fil.dr. i statsvetenskap vid 
Uppsala universitet. Bakgrunden är önskemål från verksamheter och 
från regeringen (se bilaga  1) om att myndigheter som utövar tillsyn 
över samma verksamheter bör samverka14, för att tillsynen ska bli 
mer effektiv och för att inte störa verksamheterna mer än nöd-
vändigt.  

Eftersom många offentliga verksamheter lyder under flera olika 
lagar och förordningar, innebär det i praktiken att också flera till-
synsmyndigheter granskar samma verksamhet. Det kan medföra att 
personalen måste sammanställa information till olika myndigheter 
och ta emot besök av myndigheterna vid olika tillfällen. Det kan 
också innebära att verksamheterna får motstridiga, men utifrån sina 
respektive tillsynsområden korrekta rekommendationer och åt-
gärdskrav. 

Mer samverkan myndigheter emellan kostar emellertid även re-
surser som annars kan läggas på mer tillsyn, samt medför vissa andra 
nackdelar såsom försämrad flexibilitet. Ett viktigt syfte med försö-
ket var därför att få kunskap om både vinster och kostnader med 
samverkan i olika delar av tillsynen. I ett nästa steg kan sådan kun-
skap användas för att vidareutveckla myndigheternas samverkan i de 
delar där nyttan visar sig överstiga kostnaderna. 

                                                                                                                                                               
14 Regeringen använder begreppet samordning, vilket ofta används synonymt med samverkan. 
Tillsynsutredningen (SOU 2004:100) skiljer dock på begreppen, där samordning avser en mer 
långtgående och formell integrering av myndigheterna, medan samverkan avser att myndig-
heter med närliggande uppdrag t.ex. inhämtar uppgifter, utför inspektioner eller formulerar 
informationsmaterial gemensamt. Moberg använder därför begreppet samverkan (Moberg 
2018, s. 383) och samma begrepp används här. 
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Förutsättningar för samverkan 

Samverkan kan förstås som en process där representanter från olika 
organisationer arbetar tillsammans i ett specifikt projekt och mot ett 
gemensamt mål. Samverkan kan ske med olika ambitionsnivå 
(Danermark 2000, refererad i Moberg 2018). För att myndigheter 
ska kunna samverka pekar Moberg utifrån forskningen på tre förut-
sättningar som behöver vara uppfyllda: (i) att samverkan bygger på 
en gemensam problembild och har ett klart syfte, (ii) att samverkan 
har en tydlig ledning och är förankrad på olika chefsnivåer i de in-
volverade myndigheterna, och (iii) att tillräckliga resurser ställs till 
förfogande (Moberg 2018, s. 388). 

Genomförande 

IVO och Arbetsmiljöverket planerade att samverka kring samtliga 
delar av tillsynsprocessen: riskobjektsanalysen, det vill säga analysen 
av vilket tillsynsobjekt som ska granskas, planeringen och informa-
tionen till tillsynsobjektet, genomförandet av inspektion, utform-
ningen av skriftliga beslut riktade till tillsynsobjektet och slutligen 
utformningen av annan återföring av tillsynens resultat.  

Två tillsyner omfattades, den ena av en kommuns socialtjänst, där 
IVO:s tillsyn var inriktad på socialtjänstens systematiska kvalitets-
arbete, med fokus på dialog kring problem och förbättringsåtgärder. 
Arbetsmiljöverket skulle å sin sida granska socialsekreterarnas ar-
betsmiljö. I det andra samverkansprojektet tillsynades en akutmot-
tagning vid ett universitetssjukhus. IVO granskade patientsäker-
heten för patienter som fått beslut om inläggning men som på grund 
av brist på vårdplatser har blivit kvar på akutmottagningen. Arbets-
miljöverket granskade arbetssituationen för första linjens chefer på 
akutmottagningen och deras bemanningssituation. 

Samverkan skedde genom att myndigheterna inför bägge tillsyner 
höll gemensamma planeringsmöten och skickade gemensam infor-
mation till verksamheterna. I tillsynen av socialtjänsten anordnades 
ett gemensamt dialogmöte med representanter från den berörda 
nämnden, förvaltningsledningen samt förvaltningens skyddsombud. 
Vid mötet återkopplades myndigheternas respektive ställningsta-
ganden och man diskuterade kopplingarna mellan god kvalitet och 
socialsekreterarnas arbetsmiljö. Vid tillsynen av akutmottagningen 
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deltog IVO:s inspektör som observatör när Arbetsmiljöverket åter-
förde sina resultat till verksamheten.  

Varken riskobjektsanalysen inledningsvis eller själva inspek-
tionen samordnades dock, på grund av att grundförutsättningarna 
för det saknades. En förutsättning för att genomföra projektet var 
av tids- och resursskäl att myndigheterna kunde göra insatserna 
inom områden där de redan tidigare hade identifierat ett tillsynsbe-
hov. Gemensam riskobjektsanalys blev därför aldrig aktuellt. Vidare 
kom myndigheterna fram till att själva inspektionerna inte var lämp-
liga att utföra gemensamt, på grund av att det skiljde sig åt vilka per-
soner de ville träffa, vilka ämnen de ville diskutera med tillsyns-
objekten samt vilket material som behövdes för tillsynen. Därmed 
fanns det inte heller något värde i att begära in material gemensamt 
(Arbetsmiljöverket & IVO 2018; Moberg 2018).  

Resultat 

Moberg noterar till att börja med en viss besvikelse från projektledare 
och inspektörer över att man inte lyckades samverka i den utsträckning 
som varit ambitionen. Moberg konstaterar vidare att projektet varit 
prioriterat på ledningsnivå, men att det varit svårt att formulera ett 
gemensamt syfte och tema som skulle kunna ligga till grund för en 
gemensam inspektion, särskilt som Arbetsmiljöverket i det ena fallet 
redan planerat sin tillsyn. I det fallet hittade man dock ett gemensamt 
syfte genom dialogmötet där man belyste sambandet mellan en bra 
arbetsmiljö och en bättre verksamhetskvalitet. För ett gemensamt 
syfte hade myndigheterna enligt en av projektledarna behövt börja i en 
analys av vad de har gemensamt och utifrån det gjort urvalet. Den korta 
tidsramen gjorde det också svårt att planera tillsynen så att mer 
omfattande samverkan kunde komma till stånd.  

Eftersom inspektionerna inte samordnades uppfattade inte heller 
verksamheterna någon samverkan mellan tillsynsmyndigheterna. 
Verksamhetschefen från socialtjänsten som granskats menar att det 
för att underlätta för verksamheten krävs att tillsynsmyndigheterna 
formulerar gemensamma beslut och åtgärdskrav. Andra framhåller 
förutsättningen att det är samma frågor som granskas:   
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Det är absolut en god tanke att störa verksamheten färre gånger och 
begära in stora utredningar en gång i stället för två gånger, men då krävs 
det att det är samma frågor så att man kan ge samma svar (Verksamhets-
chef 2, Malmö). 

(Moberg 2018, s. 399) 

Sammanfattningsvis menar Moberg att det är svårt att utifrån mate-
rialet dra slutsatser om hur samverkan kan underlätta för verksam-
heterna. Hon konstaterar dock att såväl verksamhetsföreträdarna som 
myndigheterna ser positivt på fortsatt samverkan. Moberg poängterar 
att det är viktigt att framtida samverkan dock inte sker för sam-
verkans skull, utan på förekommen anledning eller när myndig-
heterna anser att det finns ett problem som de har bättre förut-
sättningar att lösa gemensamt.  

6.3 Vägen mot en lärande tillsyn 

Utgångspunkten i Tillitsdelegationens arbete med tillsyn har varit 
regeringens ambition att om möjligt utveckla tillsynen så att denna 
bidrar mer till verksamhetsutveckling. Som påpekades inledningsvis 
handlar det inte om att utveckla tillsynen till en främst utvecklings-
stödjande funktion, utan om att utforma granskningen med hänsyn 
till hur denna påverkar verksamheterna. Målsättningen är en utform-
ning av tillsynen som inte hindrar och som om möjligt även bidrar 
till verksamhetsutveckling.  

Den statliga tillsynen, så som den är utformad i dag, tycks bidra 
till viss utveckling i granskade verksamheter. Tillsynen sätter också 
normer som har effekter bortom de specifika verksamheter som är 
föremål för tillsyn. Samtidigt pekar forskning och empiri som här 
presenterats mot att tillsynen även skapar oönskade effekter och 
ibland förstärker en kultur som inte är gynnsam för dem som verk-
samheterna finns till för. Försöksverksamheterna visar vidare på 
några inslag som kan förstärkas för att främja utveckling. Dessa dis-
kuteras i delegationens delbetänkande En lärande tillsyn och sam-
manfattas nedan.  
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En mer kvalitativ granskning främjar utveckling 

Delegationen konstaterar utifrån försöksverksamheterna att tillsyn 
som omfattar kvalitativa aspekter och som utgår från ett brukarper-
spektiv snarare än ett snävare, juridiskt perspektiv har bättre förut-
sättningar att bidra till utveckling. Hur granskningen sker är dock 
avgörande för om den bidrar mer till utveckling jämfört med gransk-
ning av regelefterlevnad. Med en mer kvalitativ granskning avses en 
kvalitativ bedömning där så behövs för att säkerställa relevans och 
ett brukarperspektiv i granskningen. Väldigt definitiva och detalje-
rade bedömningar av kvalitet kan däremot föra med sig olika risker.  

Ytterligare ett sätt att öka granskningens bidrag till utveckling är 
att minska fokuset på själva bedömningen som sådan och lägga mer 
vikt vid processen. Försöksverksamheten i Malmö stad är ett ex-
empel där fokus förskjutits från ett slutgiltigt omdöme till processen 
och mer framåtsyftande åtgärder. 

Granskning ur ett system- och brukarperspektiv främjar utveckling 

Tillsynen kan också bidra till utveckling genom att ibland granska 
hela eller delar av det system som skapar utfallet för patienter, elever 
och brukare snarare än en enskild verksamhet eller huvudman. 
Ökade inslag av sådan granskning kan vara ett sätt för tillsynen att 
påverka kulturen och bidra till ett brukarperspektiv i verksam-
heterna. Här har den statliga tillsynen möjlighet att driva på en po-
sitiv utveckling på systemnivå som andra aktörer, såsom en enskild 
kommun eller ett enskilt landsting, saknar. 

Dialog och samskapande främjar utveckling 

Genom dialog och interaktion med de verksamheter som granskas 
sätter tillsynsmyndigheten igång tankeprocesser och reflektioner 
kring hur verksamheten bedrivs och kan utvecklas. Dialog och inter-
aktion inklusive samskapande främjar även verksamheternas tillit till 
tillsynsmyndigheten. På ett generellt plan kan professionsföreträ-
dare såväl som brukarrepresentanter göras delaktiga i myndighetens 
analys av vilka bedömningskriterier som är relevanta och vilka risker 
som bör prioriteras. Det kan även ske i en specifik tillsyn, även om 
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behovet av oberoende här sätter gränser för hur mycket samska-
pande som är lämpligt. 

Kontextkänslighet främjar utveckling 

Relationen mellan granskare och granskad är viktig för hur tillsynen 
påverkar verksamheterna. För att de granskade ska känna tillit till 
granskaren är kontextkänslighet från granskarens sida en viktig faktor 
(Fransson 2018). Med kontextkänslighet avses framför allt en för-
ståelse för verksamhetens förutsättningar och sammanhang när be-
dömningar görs. Den tillit som främjas med en viss kontextkänslig-
het från granskarens sida är i sin tur viktig inte minst för att över-
brygga den asymmetri eller maktobalans som följer med granskning-
ens kontrollerande funktion och som lyfts i flera försöksverksam-
heter (se Fransson 2018; Altermark och Mukhtar-Landgren 2018).  

Inspektörernas kompetens och bemötande har stor betydelse 

Inspektörernas kompetens har i empirin visat sig ha stor betydelse 
inte minst för deras förmåga att vara kontextkänsliga. I empirin 
framhävs vikten av att de inspektörer som kommer på besök har 
kompetens från liknande verksamhet, vilket antas öka deras kontext-
känslighet jämfört med inspektörer med juridisk bakgrund. Det be-
tyder inte att tillsynsmyndigheterna endast bör rekrytera profess-
ionskompetens, men väl att denna är viktig vid själva verksamhets-
besöken. Även inspektörernas bemötande och kommunikativa för-
måga är viktiga aspekter i mötet med verksamheterna och i återfö-
ringen av tillsynens resultat.  

En mer situations- och verksamhetsanpassad tillsyn  

Tillsynen är i sin nuvarande utformning inte främst anpassad utifrån 
de tillsynades specifika behov och förutsättningar för att kunna bi-
dra till utveckling, utan snarare standardiserad för att värna rätts-
säkerhet, förutsägbarhet och likabehandling. Dessa viktiga värden är 
högt prioriterade med anledning av tillsynens kontrollerande funk-
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tion, där inslagen av tvingande åtgärder ställer höga krav på en rätts-
säker process. Med utgångspunkt i hur tillsynen påverkar verksam-
heterna, finns det dock möjligheter att förbättra denna påverkan ge-
nom att, där så är lämpligt, låta tillsynen ta sin utgångspunkt mer i 
de lokala behov och förutsättningar som råder.  

En viss situations- och verksamhetsanpassning i hur tillsyns-
myndigheterna granskar olika slags verksamheter sker redan. Myndig-
heterna behöver t.ex. prioritera utifrån en riskbedömning, eftersom 
det inte är resursmässigt möjligt att granska alla verksamheter eller hela 
tiden. Situations- och verksamhetsanpassningen kan dock öka dels 
genom att utveckla nya tillsynsmodeller, såsom IVO:s dialogbaserade 
tillsyn av en kommuns socialtjänst där tidigare mer traditionell tillsyn 
inte avhjälpt bristerna, dels genom att låta den regionala riskanalysen 
få större genomslag i vad som granskas. Det är också möjligt att 
anpassa angreppssätt och bemötande utifrån den enskilda verksamhet 
som ska tillsynas. Det senare kan jämföras med att i styrningen göra 
en bedömning av tillitsvärdigheten hos den andra parten och utifrån 
denna anpassa styrningen.  

Tillsynsmyndigheterna behöver hantera variationen hos 
verksamheterna 

Anpassning i metoder och angreppssätt är ett sätt att hantera vari-
ationen hos verksamheterna. Ur ett systemperspektiv och utifrån 
förbättringskunskap handlar det om att hantera variationen i input – 
att bemöta olika verksamheter olika – för att minska variationen i 
utfall. Utfall kan t.ex. åsyfta god kvalitet i verksamheterna eller ett 
fungerande utvecklingsarbete. En diskussion om hur tillsynen bör 
förändras för att bidra mer till utveckling, men också om behovet av 
kontroll, kan utgå ifrån den variation som myndigheterna möter i sin 
tillsyn. Vi gör för resonemangets skull en mycket grov indelning i 
fyra kategorier där de första två är högst prioriterade. 

1. Undermåliga verksamheter med allvarliga brister 

2. Verksamheter med relativt stora kvalitetsbrister eller där läget är 
på väg att försämras 

3. Relativt välfungerande verksamheter med mindre brister 

4. Verksamheter av hög kvalitet 
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Verksamhetsutveckling illustreras i figurerna nedan av en PDSA-
cykel som snurrar. PDSA står för plan, do, study, act (planera, göra, 
studera bl.a. variation, agera) och är en vanlig beskrivning av vilka 
faser som är viktiga i en kontinuerlig verksamhetsutvecklingsprocess 
(se t.ex. Langley m.fl. 2009).  

 

Vid tillsyn av verksamheter med allvarliga brister, vilket i figuren il-
lustreras med ett PDSA-hjul i fritt fall, saknas grund för tillit och 
utveckling är inte det primära målet. Behovet är i stället kontroll och 
ansvarsutkrävande för att skydda brukare från att drabbas av låg kva-
litet. Till denna kategori hör oseriösa aktörer samt undermåliga 
kommunala verksamheter. Så länge dessa verksamheter existerar och 
så länge brottsligheten i välfärdssektorn inte är försumbar (se t.ex. 
Socialdepartementet 2018), är tillsynens kontrollerande funktion 
viktig. Här bör tillsynen i första hand använda det skarpaste verkty-
get – att stänga verksamheter. Det bör påpekas att denna kategori 
torde omfatta en liten andel av verksamheterna under tillsyn.  

 
 

 

PDSA-hjulet

PDSA-hjulet
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I denna kategori möter tillsynen verksamheter med relativt stora 
kvalitetsbrister eller där läget är på väg att försämras, men där det 
inte är så allvarligt att det är möjligt eller önskvärt att stänga en verk-
samhet. Tillsynen illustreras av en bromskloss, där målsättningen är 
att bidra till att utvecklingen bromsas och börjar gå åt rätt håll. För 
att uppnå det krävs ett intensivt arbete där tillsynen är mycket aktiv. 
Uppföljning över tid behövs också för att kunna bidra till en bestå-
ende förändring.  

Nuvarande syn på tillsyn bygger på att avvikelserapportering ut-
ifrån regelverket, krav på åtgärder och sanktioner är det som hjälper 
här. Denna förändringsteori utgår från att orsakerna till bristerna är 
relativt enkla eller att det t.ex. saknas vilja som i fallet oseriösa aktö-
rer på marknaden ovan. Så kan naturligtvis vara fallet, men är sanno-
likt inte det vanligaste. 

Här behöver tillsynen just intressera sig för orsakerna till proble-
men för att kunna välja rätt metod och inriktning. Mer tillitsbeva-
rande metoder kan användas i första hand. Tillsynen kan samla dem 
som tillsammans har möjlighet att avhjälpa bristerna vid samma bord 
för att sätta press på dessa att i samverkan arbeta för en lösning, samt 
följa upp åtgärderna över tid. Tillsynen kan skapa arenor för dialog 
och erfarenhetsutbyte mellan verksamheter/kommuner och huvud-
män, ge råd och vägledning samt agera bollplank kring t.ex. föränd-
rade arbetssätt. Dessa metoder kan – åtminstone där vilja och våga 
finns – vara effektiva medel utan negativa bieffekter som därför inte 
bör betraktas som svaga. Sanktioner kan användas där mer tillits-
främjande metoder inte hjälper, men kan inte förväntas ge en lång-
siktig effekt samtidigt som de skapar bieffekter. 

 
 
 
När verksamheten fungerar relativt väl kan tillsynen inta en rent 
stödjande roll för att accelerera utvecklingen genom att agera boll-
plank och föra dialog. Verksamheten har i stort de flesta verktyg för 

PDSA-hjulet

Tillsyn
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att fortsätta i en positiv riktning. Tillsynen bör som regel inte vara 
här, eftersom resurserna är knappa och skapar mer värde på andra 
håll.  

 
 
 
Verksamheter som håller hög kvalitet har kunskap, vilja och resurser 
att driva sitt förbättringsarbete och sin verksamhetsutveckling utan 
att tillsynen involveras. Denna kategori är inte prioriterad i tillsynen. 

Sammanfattningsvis bör tillsynen i första hand inriktas mot de 
första kategorierna ovan, dvs. prioritera utifrån risk och behov. 
I praktiken är det dock inte möjligt att avgränsa tillsynen till dessa 
kategorier (se vidare i delbetänkandet En lärande tillsyn avsnitt 6.2). 
Tillsynen behöver därför utformas utifrån att den kommer i kontakt 
med alla olika varianter, eller annorlunda uttryckt hantera den stora 
variation som finns. Det innebär en större svårighetsgrad men också 
förutsättningar för bättre träffsäkerhet och effekt både avseende 
kontroll och utveckling.  

Mer samverkan med andra aktörer behövs för ökat lärande 

Tidigare i kapitlet konstaterades att ökad samverkan mellan tillsyns-
myndigheter med närliggande uppdrag kan vara ändamålsenlig där 
det finns ett gemensamt och tydligt syfte med samverkan. Där kon-
staterades även att samverkan inte är ett självändamål och bör ställas 
mot andra sätt att avhjälpa de problem som ska lösas. Samverkan är 
dock även viktig mellan tillsynsmyndigheter och andra aktörer i 
samma system. Tillsynsverksamheter, normerande och stödjande 
myndigheter liksom regeringen behöver samverka för att kunna 
åstadkomma ett kontinuerliga lärande och en dynamisk utveckling 
inom en sektor. Tillsynens iakttagelser ingår t.ex. i den återkoppling 
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som behöver ske till övriga aktörer i systemet för att kunna utveckla 
styrningen.  

Delegationen bedömer att dessa viktiga länkar behöver stärkas på 
både vårdens och omsorgens respektive skolans områden. En nära 
samverkan mellan tillsyn och normering blir särskilt viktig där dessa 
är placerade på olika myndigheter såsom är fallet med IVO och So-
cialstyrelsen samt i nuläget Skolinspektionen och Skolverket15. Till-
synens oberoende gentemot rent stödjande funktioner (såsom Skol-
verkets arbete med skolutveckling) behöver bibehållas oavsett om 
dessa organiseras inom samma myndighet eller ej, samtidigt som det 
är viktigt att iakttagelser och kunskap delas. 

Ett exempel på initiativ till ökad samverkan är det Policylabb som 
IVO inlett i samarbete med Socialstyrelsen, Vinnova och Tillitsdele-
gationen under våren 2018. IVO ska inom ramen för detta utveckla 
brukarperspektivet i tillsynen av HVB-verksamheter så att gransk-
ningen fokuserar på det som är mest väsentligt för brukarna. Pro-
jektet kommer att ske i samverkan med brukare eller brukarrepre-
sentanter, professionsföreträdare och andra relevanta parter. Social-
styrelsens medverkan som regelgivande myndighet möjliggör ett lä-
rande som i nästa steg även skulle kunna användas för att utveckla 
normeringen. Tillitsdelegationen kommer i sitt fortsatta arbete att 
följa initiativet och återkomma med lärdomar i sin slutrapport 2019. 

6.4 Kommunal granskning  

Utöver statlig tillsyn av kommuner och landsting, granskar, kontrol-
lerar och följer kommuner och landsting själva upp sina egna verk-
samheter. All denna uppföljning har påverkan på mötet mellan med-
arbetare och medborgare. I följande avsnitt beskriver vi kommunal 
granskning och revision, diskuterar hur denna kan användas i en mer 
tillitsbaserad styrning samt ger belysande exempel på hur det ser ut 
i ett par kommuner och landsting.  

Kommunal granskning består av revision, uppföljning och egen-
kontroll. Den granskning som genomförs internt hos kommuner 
och landsting påverkar möjligheterna att bedriva en tillitsbaserad 
styrning och ledning. Granskning och uppföljning kan spela en 

                                                                                                                                                               
15 Skolmyndighetsutredningen U 2017:04 har föreslagit en ny myndighetsorganisation där nu-
varande Skolinspektionen och Skolverket organiseras inom samma myndighet. 
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viktig roll för att säkerställa kvalitet. Emellertid gäller följande: om 
granskning och kontroll är alltför omfattande, kan den leda till ne-
gativa bieffekter som detaljstyrning och administrativa tidstjuvar. 

6.4.1 Kommun- och landstingsrevision 

Revisorerna är kommunens (med kommun avser vi i detta avsnitt 
såväl kommun som landsting) granskande organ. Det är det folk-
valda fullmäktiges instrument för att granska verksamhet, styrning 
och ekonomi. Revisionen granskar om verksamheter är ändamålsen-
liga och effektiva, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna 
är rättvisande. Tillika granskas om verksamheterna lever upp till full-
mäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och 
andra föreskrifter som gäller för specifika verksamheter.  

Resultatet av revisorernas granskningar under året riktas till de 
som granskas (styrelse, nämnder och beredning) och förmedlas kon-
tinuerligt till fullmäktige. Det sker både med muntliga och skriftliga 
rapporter. Med ett sådant arbetssätt blir revisorerna ett närvarande 
instrument för kontinuerlig insyn för fullmäktige. Deras granskning 
kan ge underlag till förbättringar och till att på ett tidigt stadium 
korrigera brister. Genom granskningen får revisorerna underlag att 
pröva ansvarstagandet i styrelse, nämnder och beredningar. Deras 
bedömning lämnas till fullmäktige i revisionsberättelsen. Figur 6.5 
är en schematisk bild över hur revisionen är tänkt att fungera.  
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Källa: SKL, 2012. 

6.4.2 Kommunal revision och tillitsbaserad styrning  
och ledning 

När kommun eller landsting inte styrs med detaljerade mål som 
bryts ner hierarkiskt krävs en diskussion om vilken kontroll och 
uppföljning som ska genomföras. En diskussion krävs också om hur 
data skulle kunna utgöra underlag för revisonens oberoende gransk-
ning av såväl räkenskaper som måluppfyllelse för att kunna uttala sig 
kring ansvarsfrågor. 

Revision är en extern kontrollfunktion med ett formellt uppdrag 
som ytterst handlar om att pröva och uttala sig om ansvarstagandet 
till fullmäktige. Detta påverkar arbetssätt och förhållningssätt, inte 
minst för att upprätthålla revisionens oberoende. Om fullmäktige 
vill ge professionen utökat handlingsutrymme kan revisionen 
granska om utfallet blir som tänkt, alltså hur beslutet omsätts i prak-
tiken. Det tar dock inte bort revisionens uppgift att bedöma om 
verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande 
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samt bedrivs med tillräcklig intern kontroll. Revision förutsätter un-
derlag som gör ansvarsutkrävandet möjligt. I arbetet med att pröva 
ansvarsutkrävande är en grundförutsättning att nämnder kan redo-
göra för hur de omsätter sitt arbete utifrån fullmäktiges uppdrag. 
Detta behöver dock inte uttryckas i detaljerade målformuleringar.  

Det finns en stark vilja att revisionens arbete ska bidra till verk-
samhetens utveckling, dvs. ha en främjande effekt. Det uttrycks bl.a. 
i God revisionssed 2014: ”Med sin granskning och prövning bidrar 
revisorerna till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, 
mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.”  

Hur revisionen lyckas med detta beror på flera omständigheter 
som t.ex. resurser, kompetens, förhållningssätt. Revisionen genom-
för sitt uppdrag i dialog med de som granskas och kommunicerar 
fortlöpande resultatet av sin granskning med såväl de som granskas 
som med fullmäktige. Kommunal revision kommer fortsatt att vara 
mycket angeläget med en tillitsbaserad styrning och ledning. Det är 
dock angeläget att fullmäktige är tydlig med sina avsikter med styr-
ningen och att nämnder tydligt kan redogöra för sitt uppdrag.  

Vi menar att information från medborgares upplevelse av verk-
samheterna borde kunna utgöra underlag till revisionens riskanalys. 
Kommunernas behöver utveckla arbetsformer som stärker möjlig-
heten att involvera frågor som dessa i medborgardialogen. I avsnittet 
om egenkontroll och uppföljning beskrivs ett exempel från äldre-
omsorgen i Stockholms stad som visar hur mycket uppföljning och 
information som redan i dag finns om medborgares upplevelser 
inom många kommuner och landsting. Vi menar att den uppfölj-
ningen borde kunna användas i större utsträckning än i dag som un-
derlag även för revisionens arbete. Också rapporter från statliga 
myndigheter som exempelvis tillsyns- och expertmyndigheter bör i 
högre utsträckning användas som underlag i arbetet. Rapporter från 
tillsynsmyndigheter borde kunna utgöra ett användbart underlag för 
omvärlds- eller riskanalys. Fusk, oegentligheter och korruption 
kommer fortsatt att finnas. Det blir allt mer vanligt att kommuner 
inordnar en lokal ”visselblåsarfunktion” med olika konstruktioner. 
Det finns exempel på kommuner där revisorerna är en del av vissel-
blåsarfunktionen som mottagande instans. I ett låst rum dit endast 
revisorerna har nyckeln finns en krypterad dator där anmälningar tas 
emot för att sedan bedömas och tas vidare till externa revisorer. Vi 
menar att det även framgent är angeläget att ta fram verktyg för att 
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förebygga risker för korruption och att verka för trygga verksam-
heter.  

När det gäller revisionens främjande arbete finns goda exempel 
på hur revisionens rapporter och arbete används. I region Öster-
götland tas alla revisionsrapporter upp för diskussion och beslut i 
fullmäktige. Hur synliggjorda resultaten blir är en viktig del av revi-
sionens möjlighet att främja förbättringsarbete.  

Under utredningsarbetet har vi fått frågan från kommuner och 
landsting, som avser att rensa i floran av målformuleringar och styr-
dokument, om dagens regelverk för revisionens arbete på något sätt 
utgör hinder för att utveckla styrningen i en mer tillitsbaserad rikt-
ning. Enligt kommunallagen har den ansvariga nämnden ansvar för 
att verksamheten följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäk-
tige har beslutat om samt att de följer gällande föreskrifter. Nämn-
den ska också tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (KomL 6 
kap. 7 §). Detsamma gäller när kommunen överlåter åt annan att be-
driva verksamheten. Vår slutsats är att det är möjligt att bedriva 
tillitsbaserad styrning och ledning under nuvarande regelverk och att 
revisionens arbete kan utvecklas för att fullfölja sitt uppdrag i en ny 
styrningskontext. Då är det viktigt att målen är satta med omsorg 
och att revisionen fokuserar på dessa mål, vilket kan förutsätta en ny 
styrning och SKL bör ha en framskjuten roll i arbetet med att stödja 
kommuner- och landstingsrevisionens utvecklingsarbete. SKL har 
också goda förutsättningar att sprida goda exempel kring exempelvis 
nya metoder och främja en lärande dialog genom sina nätverk. 

6.4.3 Egenkontroll och uppföljning 

Kommuner och landsting bedriver en omfattande egen uppföljning 
för att kontrollera att verksamheterna drivs enligt uppdragsbeskriv-
ningar och avtal. Uppföljningen görs också i syfte att möjliggöra ut-
veckling av verksamheten för att skapa utrymme för nya och för-
bättrade tjänster. Olika organisationsnivåer har behov av olika typer 
att uppföljning. All data som samlas in behöver inte aggregeras upp 
på högsta organisatoriska nivå. Viss typ av uppföljning som till ex-
empel observationer och kollegial granskning passar bättre för nära 
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verksamhetsutveckling medan annan uppföljning passar bättre i un-
derlag till annan granskning.  

Inom välfärdsområdet ska dessutom en individuell uppföljning 
göras (exempelvis individuell plan och uppföljning inom äldre-
omsorgen, elevens kunskapsutveckling). I nästa avsnitt ges ett ex-
empel på hur den kan se ut. 

6.4.4 Uppföljning av äldreomsorgen – ett exempel från 
Stockholms stad 

Kommuner bedriver, i kraft av sin storlek, mer eller mindre omfat-
tande egenkontroll som både regleras av lagstiftning och riktlinjer 
samt genom egna beslut i fullmäktige. För att illustrera hur den kom-
munala egenkontrollen kan se ut har vi studerat äldreomsorgen i 
Stockholm stad närmare.  

I Stockholms stad granskas äldreomsorgen genom kontroll och 
uppföljning på flera organisatoriska nivåer. Dels görs individuell 
uppföljning, dels görs mer övergripande uppföljningar på enhets-
nivå, stadsdelsnivå och kommunövergripande nivå. Information kan 
antingen aggregeras upp eller samlas in på olika organisationsnivåer. 
Sammantaget utgör flera delar av Stockholms stads uppföljning och 
kontroll ett system av olika metoder och instrument. Genom både 
kvalitativa undersökningar och mer kvantitativ uppföljning skapas 
flera olika bilder av äldreomsorgen. Till detta tillkommer den indivi-
duella uppföljningen kring varje enskild äldre samt det individuella 
interna kvalitetsledningsarbetet som utförare har.  

Nationella krav på systematisk uppföljning  

Av 3 kap 3 § Socialtjänstlagen (SoL) framgår att kvaliteten i verk-
samheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Av 
31 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) framgår att kvaliteten i verk-
samheten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande 
ska utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens föreskrift Lednings-
system för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) beskrivs 
grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet. Egenkontrollen kan 
bland annat innefatta: 
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1. jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella 
och regionala kvalitetsregister enligt 7 kap. patientdatalagen 
(2008:355), 

2. jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna 
jämförelser, dels med resultat för andra verksamheter, 

3. jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare re-
sultat, 

4. målgruppsundersökningar, 

5. granskning av journaler, akter och annan dokumentation, 

6. undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos 
personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet, 

7. analys av uppgifter från patientnämnder, och 

8. inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter. 

Medarbetarna har en skyldighet att medverka i kvalitetsarbetet inom 
socialtjänst och sjukvård (SOSFS 2011:9). Vårdgivaren eller den som 
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska säkerställa att 
verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och ruti-
nerna som ingår i ledningssystemet. Enligt 6 kap. 4 § patientsäker-
hetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att 
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.  

Exempel på egenkontroll för äldreomsorgen  

Här redovisas några verktyg som Stockholms stad har fattat beslut 
om att använda för att följa upp och kontrollera äldreomsorgen. 

Avtalsförvaltning 

För att samordna och följa upp privata utförare har Stockholms stad 
en centralt placerad organisation för avtalsförvaltning och samord-
ning av uppföljning. I detta arbete används resultatet från de olika 
uppföljningar som görs. Bevakning sker också löpande av utförarnas 
ekonomiska och finansiella ställning. Utöver detta finns en sam-
arbetsöverenskommelse med Skatteverket.  
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Verksamhetsuppföljning 

Syftet är att få kunskap om verksamheternas strukturella försätt-
ningar, det vill säga följsamhet till lagar, avtal och kommunfullmäk-
tiges kvalitetsmål.  

Inspektion 

Tar emot synpunkter och klagomål samt gör inspektioner i verksam-
heter som bedriver äldreomsorg i Stockholms stad. Inspektörerna 
arbetar för att:  

1. säkerställa en god kvalitet inom äldreomsorgen. 

2. förebygga risker. 

3. ta fram goda exempel. 

Inspektörerna redovisar årligen i en rapport till kommunfullmäktige.  

Kvalitetsobservationer 

Metoden fokuserar på processkvalitet, det vill säga hur personalen 
tillämpar rutiner och arbetssätt i samspel med äldreomsorgens värde-
grund och professionalitet i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. 
Genom kvalitetsobservationer fångas den faktiska kvaliteten, det som 
händer i mötet mellan den äldre och omvårdnadspersonalen. Obser-
vationerna utförs under flera dagar inom en och samma enhet. 

Särskilda granskningar 

Genomförs av äldreförvaltningen på förekommen anledning. Det 
kan vara utifrån resultat av genomförda uppföljningar, inkomna syn-
punkter och klagomål, information från stadsdelsförvaltningar, fack, 
personal, kunder/närstående etc. 
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Individuppföljning 

Uppgifterna från individuppföljning bearbetas elektroniskt och 
aggregeras upp per enhet och utförare. Förutom att se om utförda 
insatser utförs av god kvalitet utgör materialet underlag för beslut 
om särskilda granskningar.  

Brukarundersökning 

Staden deltar i den nationella brukarenkäten som genomförs årligen 
av Socialstyrelsen. Resultatet från vissa frågor i brukarundersök-
ningen utgör underlag för målvärde s.k. indikatorer, som redovisas 
på stadsdelsnivå.  

Nationella och regionala kvalitetsregister 

Staden rapporterar in uppgifter till Socialstyrelsens årliga uppfölj-
ning ”Kommun- och enhetsundersökningen”.  

Äldre Direkt 

Invånare kan anmäla klagomål eller synpunkter till ”Äldre Direkt”, 
en telefonservice som både besvarar frågor och ger information 
kring äldreomsorg, men som också tar emot synpunkter och klago-
mål.  

Fokusgrupper 

Vid framtagandet av informationsmaterial kring bland annat att an-
söka om äldreomsorg, avgifter och webb-utveckling av verktyg ar-
rangeras fokusgrupper med äldre. Därigenom kan informationsin-
satser gentemot äldre följas upp och förbättras.   
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Budgetredovisning 

Stockholms stad är budgetstyrd och följs upp tertialsvis samt konti-
nuerligt via ett integrerat ledningssystem (ILS). Via ILS rapporterar 
ansvariga medarbetare in prognoser och resultat för indikatorer och 
aktiviteter. Dessa rapporter aggregeras från enhets och avdelnings-
nivå upp till nämnd och sedan stadsövergripande nivå. 

FoU-miljöer 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum 
för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet. Äldre-
centrum gör analyser, utredningsuppdrag och tar fram besluts-
underlag kring frågor som utgår från den äldre personens behov och 
samhällets förmåga att möta dessa.  

6.4.5 Omfattande kontroll och uppföljning beslutad lokalt 
men med stöd i lagstiftning 

Stockholms stad är en stor organisation med en omfattande kapa-
citet att bedriva en utvecklad uppföljning. Men ett omfattande upp-
följnings- och kontrollarbete genomförs i många kommuner och 
landsting. Det är angeläget att följa upp verksamheten framför allt i 
syfte att säkerställa kvaliteten i mötet med medboragen, men också 
för att kunna driva utvecklingsarbete och förändring. Ett gott ex-
empel återfinns inom primärvården i Region Skåne där regionen ar-
betade med regelbunden medicinsk revision år 2009–2014, som ett 
komplement till annan styrning av vårdgivare. Där har medicinsk re-
vision genomförts regelbundet (var 12–24:e månad) av alla vårdgivare 
i primärvården. En skillnad mellan medicinsk revision och kommunal 
verksamhetsrevision generellt handlar om synen på vem som utför re-
visionen. Mycket av det som ingår i den skånska modellen har också 
inkluderats i en nationell så kallad basmodell för uppföljning av pri-
märvård. Denna har tagits fram av en arbetsgrupp med företrädare för 
uppdragsgivar- och beställarrollen i tio olika landsting med stöd från 
Sveriges Kommuner och Landsting. Fördjupad dialog mellan huvud-
män och vårdgivare kan vara ett viktigt komplement till att styra vård-
givare med hjälp av information om hur väl vårdgivare lever upp till 
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uppsatta mål baserat på information i register. Genom att använda sig 
av en dialog med utförare kan information återkopplas till verksam-
heten vilket ger bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling än 
att följa upp och utkräva ansvar baserat på pinnstatistik. De medicinska 
revisorerna har granskat alla primärvårdsutförare.  

Exemplet ovan syftar till att illustrera hur mycket av den nära verk-
samhetsuppföljningen som beslutas och genomförs lokalt. Det är inte 
så att den statliga kontrollen utgör den enda granskningen av verk-
samhetsområden. Snarare tvärtom är den mest omfattande kontrollen 
och uppföljningen lokalt beslutad. Å ena sidan leder det till att 
kommuner i egenskap av huvudman för äldreomsorgen skaffar sig 
information och bedriver kontroll och uppföljning som kan motiveras 
utifrån det ansvar som anges i lagstiftning (SoL och HSL). Å andra 
sidan kan granskningen uppfattas som omfattande av verksamheterna. 
En optimal nivå av kontroll är svår att ange men vi vill föreslå några 
enkla frågor att ställa sig när kontrollfunktioner ska beslutas: 

1. Vad ska data användas till? Om detta är oklart eller data inte är 
nödvändig att samla in är det bättre att avstå.  

2. Återkoppla till den som samlar in informationen hur data ska an-
vändas. Målsättningen bör vara att avstå från att mäta sådant som 
verksamheterna inte har nytta av i sitt utvecklingsarbete. 

3. Se till att kvaliteten på insamlat material är god med användbar 
kvalitet. Om data inte är pålitlig kommer den ändå inte användas. 
Då är det bättre från att avstå att samla in den  

4. Gör det enkelt för verksamheten att samla in och registrera data. 
Se till att administrativa verktyg är användarvänliga och säkra. 

5. All information behöver inte mätas kvantitativt. Kvalitativ upp-
följning och kollegial granskning är också bra metoder för verk-
samhetsutveckling.  

För Stockholms stad utgör informationen som samlas in genom de 
olika metoderna ett underlag på olika organisationsnivåer för att 
utveckla äldreomsorgen. Det kan röra frågor som är verksam-
hetsnära som till exempel utveckling kring mat och måltidssitua-
tionen eller bemötande. Högre upp i organisationen kan samma data 
utgöra underlag för att kunna erbjuda medarbetare relevant kompe-
tensutveckling avseende ett gott bemötande, måltidssituationen etc.  
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6.5 Sammanfattning: den samlade kontrollerande 
styrningen  

Den kontrollerande styrningen som påverkar verksamheter inom 
skola, hälso- och sjukvård och omsorg utgörs av statlig tillsyn, revi-
sion och normering samt kommunal revision, egenkontroll och upp-
följning. Den sammantagna kontrollerande styrningen syftar till att 
säkerställa att målen med verksamheten uppfylls. Det är en förtjänst-
full uppgift som ämnar att säkerställa demokratisk legitimitet, effek-
tivitet och ansvarsutkrävande. Men beroende på hur denna gransk-
ning genomförs och hur omfattande den är, kan den också vara för-
enad med risker och kostnader för verksamheterna som granskas. 
Granskning i sig har kostnader för den uppföljning och utvärdering 
som genomförs. Men granskning, utvärdering och uppföljning kan 
också innebära kostnader i form av oönskade bieffekter som subop-
timerad styrning, pinnjakt och kortsiktighet. Detta har vi beskrivit 
mer utförligt i avsnitt 3.2.  

I diskussionen om tillsynens påverkan på granskade verksam-
heter ser vi att tillsynens effekter varierar. Forskningen har kunnat 
påvisa olika bieffekter, såväl positiva som negativa. Vi ser bland annat 
visst stöd för att avsiktligt strategiskt handlande förekommer i syfte 
att bedömas mer fördelaktigt (t.ex. så kallad window dressing). 
Andra studier pekar på mer positiva effekter som följd av tillsyn, ex-
empelvis i form av att medarbetare inom såväl skolan som omsorgen 
ökar sin medvetenhet om hur de löser sina uppgifter och om vad som 
kan förbättras i verksamheten. I styrningen av kommuner och lands-
ting behöver hänsyn tas till den samlade, kontrollerande styrningen 
där statlig tillsyn, egenkontroll, revision, och uppföljning är viktiga 
aspekter som får stor påverkan för det dagliga arbetet inom hälso- 
och sjukvård, skola och omsorg. 
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7 Slutsatser, förslag och 
rekommendationer till stöd för 
mer tillit i styrning och ledning 

Tillitsdelegationens uppdrag är att, inom befintliga regelverk, bidra 
till en styrning av offentlig sektor som i större utsträckning tar till-
vara medarbetares kompetens, kunskap och engagemang med målet 
att skapa så goda möten som möjligt mellan medarbetaren och med-
borgaren. Med en mer tillitsbaserad styrning och ledning, är vår 
ambition att detaljstyrningen ska minska så att handlingsutrymmet 
blir större för medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg. 

I delbetänkandet om ersättningsmodeller ”Jakten på den perfekta 
ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsut-
rymme?” (SOU 2017:56), konstaterade vi att det är svårt att fullt ut 
separera en analys av den ekonomiska styrningen, som endast är en 
del av den samlade styrningen. Vilka effekter som ersättnings-
modeller ger i verksamheterna är avhängigt den övriga styrningen. 
Lagar och regler, ekonomistyrning, prestationsstyrning ger tillsam-
mans med ledarskap, värdegrund och kultur styrsignaler som till-
sammans samverkar och påverkar varandra. Den sammantagna styr-
ningen bör formas så att den inte medför mer detaljstyrning än vad 
som är behövligt. Under det år som har gått sedan delbetänkandet 
överlämnades har vi fördjupat oss ytterligare i den sammantagna 
styrningen av välfärdstjänster och vi ser att dessa slutsatser i allra 
högsta grad står sig. Att lägga alltför stort fokus på den formella 
styrningen ger oftast inte det önskade resultatet. Kultur, värde-
grund, ledarskap och medledarskap bör få en betydligt mer fram-
skjuten roll samtidigt som styrningen via ekonomi och mål- och 
resultatstyrning bör bli mindre detaljerad och därmed mer möjlig-
görande. Förmågan att ha ett helhetsperspektiv vid utformningen av 
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nya styrsignaler är viktig för att undvika en motsägelsefull eller 
alltför detaljerad styrning.  

En tillitsbaserad styrning och ledning måste utgå från ett helhets-
perspektiv där den enskilda verksamheten inom hälso- och sjukvård, 
skola eller omsorg bidrar till en helhetssyn kring medborgaren. Orga-
niseringen och ledningen av enskilda verksamheter bör inte vara fri-
kopplade från övriga verksamheter. 

Styrning och ledning bör ha ett större fokus på medborgarnas be-
hov, deras förutsättningar och egna kapacitet att bidra med kunskap 
om hur insatser och stöd kan formas. Hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg behöver mer kunskapsutveckling och kollegialt lärande där 
medarbetarens kunskap används som en självklar resurs i verksam-
hetsutveckling och innovationsarbete. Uppföljning, granskning och 
tillsyn av verksamheter bör formas med utgångspunkten att de ska 
bidra till att utveckla verksamheten till det bättre. Det offentliga 
måste upphöra med att genomföra slentrianmässiga mätningar som 
inte tillför något värde. Stöd bör organiseras och användas mer 
strategiskt och integrerat i verksamheterna så att det utgör ett 
verkligt stöd för medarbetare och chefer, med inriktning att bidra 
till ett bättre möte med medborgaren. En tillitsbaserad styrning och 
ledning ställer höga krav på såväl verksamhet, ledare och 
medarbetare när det gäller att aktivt arbeta med ledning, styrning 
och värdegrund. Det ställer också krav på stärkt samarbete mellan 
olika kunskapsdiscipliner, hierarkiska nivåer och aktörer.  

Att ändra styrningen i denna riktning kommer enligt vår bedöm-
ning att leda till att medarbetare inom hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg får ökade förutsättningar att göra ett bra arbete. Med-
arbetarna och medborgarnas kompetens, kunskap och engagemang 
kommer tas tillvara i större omfattning. Sammantaget menar vi att 
detta leder till bättre kvalitet i det offentligas möte med med-
borgaren och därmed en större tillit till välfärden, offentlig sektor 
och demokratin.  

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser, rekommendationer 
och förslag som ska bidra till en mer tillitsbaserad styrning och 
ledning av, och inom, hälso- och sjukvård, skola och omsorg. För att 
beskriva styrningen av den offentliga förvaltningen har vi valt att 
dela upp denna i tre olika delar: 1) styrning, 2) kultur och ledarskap 
samt 3) arbetsorganisation, processer och stöd.  
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Källa: Louise Bringselius 2017. 

 
När vi presenterar våra slutsatser, förslag och rekommendationer tar 
vi utgångspunkt i förändringar som vi menar behöver göras för att 
stärka kvaliteten i det offentligas möte med medborgaren. Föränd-
ringar bör ske inom styrningens samtliga tre delar som återfinns i 
figur 7.1, den statliga tillsynen av kommuner och landsting, samt de 
vanligaste ersättningsmodellerna inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg.  

För att svara på regeringens uppdrag (Dir. 2016:51) lämnas förslag 
och rekommendationer som tar konkreta steg till en mer tillitsbaserad 
styrning och ledning av välfärdssektorn. Vi presenterar våra viktigaste 
slutsatser inom sju områden. Inom respektive område sammanfattar vi 
våra huvudpoänger och lämnar våra förslag och/eller rekommenda-
tioner. De sju områdena är:  

• Tillitsbaserad styrning av och inom kommunsektorn. 

• Tillitsbaserat ledarskap – medledarskap, kultur och värdegrund. 

• Organisation, processer och stöd.  

• En lärande tillsyn.  

• Ersättningsmodeller.  

• Testa och pröva nya lösningar genom försök. 

• En långsiktig tillitsbaserad styrning och ledning – ett gemensamt 
ansvar. 

Kultur/
ledarskapr

Arbets-
organisationStyrning
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Tillitsbaserad styrning och ledning omfattar hela styrkedjan, från 
den politiska huvudmannen till mötet mellan medarbetaren och 
medborgaren. Tillitsbaserad styrning och ledning bör också till-
lämpas på horisontella relationer, exempelvis mellan förvaltningar 
inom en och samma kommun, mellan olika kommuner och landsting 
samt mellan kommuner och statliga myndigheter. Det här sättet att 
tänka, arbeta och styra på ska genomsyra hela verksamheten. Vi pre-
senterar därför slutsatser, rekommendationer och förslag som omfat-
tar olika aktörer, som befinner sig på olika nivåer inom styrning av 
offentlig verksamhet. 

7.1 En tillitsbaserad styrning av och 
inom kommunsektorn 

I styrningen av välfärdssektorn ingår regelstyrning, prestationsstyr-
ning, ekonomisk styrning och mål- och resultatstyrning. I detta be-
tänkande är statens styrning av kommunerna och den inre styr-
ningen i kommuner och landsting i fokus.  

Tillitsdelegationens första slutsats är att det behövs en mer samlad 
och tillitsbaserad statlig styrning av kommuner och landsting. I dag 
skapar styrningens fragmentering och kortsiktighet problem för 
både medarbetare och medborgare inom välfärdssektorn. Styrningen, 
menar vi, bör bli betydligt bättre samordnad och konsekvenserna av 
att styra eller inte styra bör vara analyserade. Det bör finnas en 
tydligare dialog mellan de som styr och de som påverkas av styr-
ningen. En sådan dialog skapar bättre förutsättningar för tydligare 
och mer funktionell styrning. En kontinuerlig dialog mellan sty-
rande och styrda bör kunna undanröja den styrning som inte är 
ändamålsenlig. Eventuella regelhinder eller onödig byråkrati bör kunna 
uppmärksammas, åtgärdas och utvecklas till det bättre. 

Tillitsdelegationens andra slutsats är att styrningen i högre grad 
bör utgå från medborgarens perspektiv. I dag är det svårt för olika 
verksamheter att samarbeta och samverka kring medborgare bland 
annat på grund av den ekonomi- och regelstyrning som finns. Det 
måste också ske en perspektivförskjutning där medborgarens unika 
situation hamnar i första rummet och där samarbete mellan olika 
organisationer blir rationellt, logiskt och naturligt.  
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Vår tredje slutsats gäller kommuners inre mål- och resultatstyr-
ning. I dag skapar den en rad bieffekter som ”pinnjakt”, suboptimer-
ing och avprofessionalisering. Tillit mellan den politiska ledningen 
och tjänstemannaledet är grunden för att utveckla en tillitsbaserad 
mål- och resultatstyrning.  

Vår fjärde slutsats är att forskningsmedel i högre grad bör inriktas 
mot verksamhetsnära forskning inom välfärdssektorn. En gedigen 
kunskapsbas och kunskapsutveckling är en central förutsättning för 
tillitsbaserad styrning och ledning. Sådan forskning skulle med för-
del kunna bidra till att skapa mer effektiva stödstrukturer som leder 
till färre administrativa tidstjuvar inom dessa verksamheter.  

Sammantaget bör en tillitsbaserad styrning och ledning, om det 
så är via regler eller mål- och resultatstyrning, alltid utformas och 
kontinuerligt utvecklas i nära dialog med den verksamhet som styrs. 
Detta gäller såväl statens styrning av kommuner och landsting, som 
den interna styrningen i kommuner och landsting. De som styr 
måste i högre grad ha tillit till medarbetare och chefer i berörda verk-
samheter för att minska de negativa bieffekter som vi ser i dag med 
administrativa bördor, detaljstyrning och bristande medborgarfokus. 
Dialogen mellan de som styr och de som styrs är en viktig ut-
gångspunkt för att främja denna relation.   
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Delegationens förslag: 

– Regeringen ska stärka sin kompetens och förmåga till styrning 
av välfärdssektorn.  

– Regeringen ska inrätta en nationell konsultationsordning för 
verksamheterna inom välfärdssektorn som leds av Regerings-
kansliet i nära samarbete med representanter för kommuner 
och landsting 

– Regeringen ska ha som huvudprincip att använda sig av gene-
rella statsbidrag.  

– Regeringen ska rikta forskningsfinansiering mot verksamhets-
nära forskning inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg, 
med särskilt fokus på omsorg.  

 
Delegationens rekommendationer:  

– Kommuner och landsting bör genomföra en analys av nuva-
rande mål och indikatorer inom välfärdsområdet, prioritera 
och, vid behov, formulera och identifiera andra mer relevanta 
utifrån ett helhets- och medborgarperspektiv. 

– Regeringen bör skapa förutsättningar för ett datadrivet ana-
lysarbete kring insatser inom välfärdssektorn.  

– Kommuner och landsting bör skapa förutsättningar för verk-
samheter att delta i forskningsprojekt och med fördel delta i 
finansieringen.  

– Lärosätena bör skapa förutsättningar för verksamhetsnära 
forskning genom att i större utsträckning samverka med verk-
samheter inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg.  

7.1.1 En samlad och tillitsbaserad statlig styrning 
av kommuner och landsting 

Statens styrning spelar en grundläggande roll för möjligheten att ut-
veckla och behålla en tillitsbaserad styrning och ledning av välfärds-
sektorn. Den reglering, mål- och resultatstyrning och de resurser 
som staten använder för att styra måste utvecklas och kompletteras 
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med en högre grad av samordning och dialog inom staten samt 
mellan stat, kommun och landsting. 

Tillitsdelegationens slutsats är att dagens statliga styrning är allt-
för fragmenterad och skapar för många och ofta alltför detaljerade 
styrsignaler. Dessa summerar till en styrning som försvårar en effektiv 
måluppfyllelse och verksamhet i kommunsektorn. Det ger upphov till 
en rad problem som suboptimering, målkonflikter, kortsiktighet 
och otydliga riktlinjer gällande innovation och verksamhetsutveck-
ling. Inom staten och i relation mellan stat, kommun och landsting, 
krävs det bättre samordning och mer utvecklad dialog mellan be-
rörda parter. Tillitsdelegationens slutsats är därför att den statliga 
styrningen behöver utvecklas med insatser som främjar en helhets-
syn när det gäller statsbidrag, regelutveckling och förutsättningar för 
innovation och kunskapsutveckling. 

Ett förstärkt beslutsstöd och dialog för mer koordinerad 
styrning av kommuner och landsting 

Inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg styr ett flertal statliga 
myndigheter. Regeringen har ett övergripande ansvar för statens 
styrning av kommuner och landsting. För att bereda regerings-
ärenden och för att biträda regeringen finns Regeringskansliet. 
Tillitsdelegationen ser ett behov av att det i Regeringskansliet bör 
skapas en struktur för kontinuerlig systemanalys av välfärdssektorn, 
som underlag för regeringens styrning av dess myndigheter och i 
förlängningen av kommuner och landsting. Detta förutsätter bland 
annat ett mer strukturerat samarbete mellan de olika departementen 
inom Regeringskansliet. Resultatet av regeringens styrning skulle 
även vinna på att kompletteras med en tydligare dialog med de som 
påverkas av den statliga styrningen.  

Många, kortsiktiga och ibland motstridiga styrsignaler, liksom 
tydliga eller ibland mer subtila målkonflikter, leder till ett svårare 
uppdrag för verksamheterna inom välfärdssektorn. Dessa styr-
signaler riskerar också att bidra till att kommuner och landsting gör 
olika tolkningar av regelverken och olika avvägningar mellan olika 
mål. Det riskerar att leda till osakliga variationer i likvärdigheten vad 
gäller verksamheters kvalitet. Denna styrning får särskilt allvarliga 
konsekvenser inom områden där kommuner, landsting och stat 
behöver samarbeta kring medborgares situation, vilket ofta är fallet 
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när det gäller välfärdssektorn. Att regeringens styrning behöver bli 
mer sammanhållen och långsiktig har lyfts i Tillitsdelegationens 
samtal med verksamhetsrepresentanter och bekräftas i tidigare forsk-
ning, statliga utredningar och rapporter från bland annat Statskontoret 
och Riksrevisionen. Regeringens styrning av välfärdssektorn behöver 
med andra ord bli mer sammanhållen och långsiktig. 

Regeringen och Regeringskansliet behöver stärka sin kompetens 
och förmåga i den styrning som regeringen utövar. Styrningen och 
beslutsstödet behöver utvecklas till att ytterligare betona helheten 
med bättre samordning och helhetsperspektiv på såväl medborgares 
förutsättningar och behov, som kommuners och landstings. Det 
finns behov av ökad samordning inför men också efter beslut, alltså 
även att stärka samordning mellan de myndigheter som har att 
tillämpa de regler och utföra de uppdrag som riksdagen respektive 
regeringen beslutat om. Alla styrmedel behöver peka åt samma håll 
för att få maximal effekt.  

Alla regeringsbeslut föregås av en s.k. gemensam beredning, 
vilket innebär att det aktuella ärendet bereds med de statsråd och 
respektive departement som berörs av frågan. Detta görs med syfte 
att garantera kvalitet och relevans i beslutet, samt är en förutsättning 
för regeringens kollektiva beslutsfattande. Tillitsdelegationen bedö-
mer att denna beredningsprocess skulle kunna utvecklas avseende 
styrningen av välfärdssektorn. Det rör sig främst om ökad sam-
ordning mellan de ansvariga departementen utifrån ett helhetsper-
spektiv på myndigheter, kommuner och landsting och ytterst utifrån 
medborgarnas perspektiv som mottagare av stöd och service inom 
välfärdsområdet.  

För att stärka samordningen i Regeringskansliet inför reger-
ingsbeslut föreslår vi att Regeringskansliet regelmässigt ska genom-
föra noggranna systemanalyser. Det innebär att innan ytterligare 
styrning eller mål riktas till kommuner och landsting ska det 
genomföras en analys utifrån ett helhetsperspektiv av dess konse-
kvenser i relation till nuvarande styrning, bland annat för att säker-
ställa att en sådan styrning inte skapar nya hinder för ett gott möte 
mellan medborgare och medarbetare i välfärdssektorn. Detta är en 
del i ett större utvecklingsarbete som behövs med den långsiktiga 
ambitionen att på olika sätt stärka regeringens förmåga att ha en mer 
sammanhållen och långsiktig styrning av välfärdsområdet. Då antalet 
beslut inom området är omfattande kan införandet av systemanalys 
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behöva ske successivt. Det kan även behöva ske prioriteringar av 
vilka beslut som ska omfattas eller att arbetet först bör prövas i pilot. 
Förändringen behöver dock ske även om det innebär ett utveck-
lingsarbete internt på Regeringskansliet. Detta förslag är vare sig 
kontroversiellt eller unikt. Exempelvis lämnade Samordnaren för 
unga som varken arbetar eller studerar liknande förslag om förstärkt 
samordning inom Regeringskansliet i regeringsbeslut som avser barn 
och unga (SOU 2017:9 och 2018:11). 

Tillitsdelegationen ser också behov av att dialogen mellan reger-
ingen och kommuner och landsting stärkas. Ett sätt att göra detta på 
är att skapa forum för kontinuerlig dialog med företrädare från 
regeringen och kommun- och landstingssektorn. Ett sådant förslag 
lämnades av utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2), då gällande 
hälso- och sjukvården. Vi föreslår att hela välfärdssektorn bör om-
fattas av en sådan dialog. Vi bedömer att behovet av sådan samord-
ning och dialog är stort. Många medborgare rör sig i dag mellan flera 
olika verksamheter. Multisjuka äldre finns såväl i hälso- och sjuk-
vården som i omsorgen. Elever med psykisk funktionsnedsättning 
kan finnas inom skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården 
samtidigt. För att skapa ett helhetsperspektiv utifrån medborgarens 
förutsättningar och behov krävs samverkan och dialog mellan olika 
aktörer inom välfärdssektorn. Här har regeringen en viktig roll att 
spela. Genom en samlad dialog om välfärdssektorn kan det skapas 
en ökad kunskap och förståelse mellan nationell och kommunal nivå 
om hur verksamheterna bör utvecklas och styras. En önskad effekt 
av en sådan dialog är att de styrmedel som respektive part förfogar över 
i högre grad koordineras för att uppnå gemensamma målsättningar 
kring att öka kvaliteten i välfärdssektorn.  
 

Delegationens förslag: Regeringen ska stärka sin kompetens och 
förmåga till styrning av välfärdssektorn. I detta ingår att genom-
föra en kontinuerlig systemanalys av statens styrning av väl-
färdssektorn. 

Regeringen ska utforma en nationell konsultationsordning för 
verksamheterna inom välfärdssektorn som leds av Regerings-
kansliet i nära samarbete med representanter för kommuner och 
landsting. 
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Ändamålsenlig användning av riktade statsbidrag 
till kommuner och landsting 

Statsbidragen till kommuner och landsting består både av generella 
och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag används i systemet för 
kommunalekonomisk utjämning till att utjämna skillnader i intäkter 
eller strukturella förutsättningar. Inom det generella statsbidraget 
regleras även förändringar i ansvarsfördelningen mellan stat och 
kommun enligt finansieringsprincipen. Det innebär att om kommu-
ner eller landsting får fler obligatoriska uppgifter ska detta följas av 
ett högre generellt statsbidrag.  

De generella statsbidragen disponeras fritt av kommuner och 
landsting. Detta skiljer sig från riktade statsbidrag som enbart kan 
användas till vissa förutbestämda insatser. Riktade statsbidrag byg-
ger på frivillighet och bidragen är knutna till specifika verksamheter 
eller insatser i kommuner eller landsting. Användningen av riktade 
statsbidrag har varierat kraftigt över tid. Efter att ha ökat på 1980-
talet genomfördes i början av 1990-talet en reform där många av de 
riktade statsbidragen togs bort. Med tiden har dock antalet riktade 
statsbidrag ökat igen, särskilt inom skolområdet. I dag finns totalt 
över 140 riktade statsbidrag från 91 olika anslag. Ungefär hälften av 
dessa finns på skolans område men de mest ekonomiskt omfattande 
finns inom omsorgen och hälso- och sjukvården. 

Samstämmiga intryck från forskning och utredningar pekar på att 
den stora mängden bidrag skapar en lång rad negativa bieffekter, 
såsom målkonflikter, kortsiktighet och administrativa tidstjuvar. 
Detta är även något som företrädare från kommuner och landsting 
återkommande har vittnat om vid studiebesök och olika mötes-
tillfällen med Tillitsdelegationen.  

Riktade statsbidrag riskerar att premiera kortsiktig framför lång-
siktig planering. Det bottnar i att det ofta finns en osäkerhet om när 
bidragen upphör och huruvida nya bidrag kommer att tillkomma och 
i så fall, mot vilken verksamhet de riktas. En del riktade statsbidrag 
har funnits i flera år. Men, eftersom de omprövas årligen saknas 
garanti för att bidraget kommer igen nästa år. Det orsakar en oför-
utsägbar och ryckig styrning.  

Till detta kommer att det inte är ovanligt att bidragen betalas ut 
sent under året, vilket minskar effektiviteten i hur bidraget kan an-
vändas. Det handlar även om att kortsiktiga statsbidrag i slutändan 
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innebär kostnadsökningar och minskad möjlighet till långsiktig pla-
nering för kommuner och landsting. Det gäller exempelvis bidrag 
som är riktade till ökad bemanning eller till ökade löner och som är 
tidsbundna. Då dessa riktade bidrag enbart finns under en kortare 
period, kommer den ökande personalkostnaden slutligen övergå till 
kommunen eller landstinget, varpå kostnaden blir permanent. Ofta 
kräver en teknisk innovation eller ett förändrat arbetssätt något mer 
komplext än att anställa nya medarbetare. Men finns det ett bidrag 
för att anställa fler är det många verksamheter som väljer att göra 
just det. Riktade statsbidrag som går till just bemanning kan i dessa 
fall minska incitamenten för innovation. 

Riktade statsbidrag tenderar dessutom att skapa administrativa 
tidstjuvar. Processen att söka och återrapportera användningen av 
bidragen är generellt sett ineffektiv, vilket gör att kommuner och 
landsting ofta får anställa administrativ personal för att hantera detta. 
Det leder till att resurser som var avsedda till verksamheter inom 
välfärden i stället går till administration. Till detta kommer att rik-
tade bidrag ibland innebär att administrativa strukturer måste byggas 
upp temporärt för att administrera bidragen. Fördelas bidragen efter 
kommunstorlek kan de för små kommuner bli så begränsade att de 
inte betraktas som värda att söka. Men ibland kan det också vara så 
att mindre kommuner inte har den administrativa kapaciteten att 
söka alla bidrag. Risken är därför stor att många riktade statsbidrag 
inte alls hamnar där de skulle göra som allra mest nytta. När det 
gäller exempelvis statsbidragen på skolans område menar Riksrevi-
sionen (2014) att dagens system med riktade statsbidrag inte gynnar 
ett deltagande av de huvudmän och skolor som relativt sett bäst 
behöver insatserna sett till kunskapsresultat. Ett sådant system 
riskerar att få oönskade konsekvenser, som exempelvis ökade skill-
nader och minskad likvärdighet i landet. Kommuner och landsting 
är oftast överens om målen för de riktade statsbidragen, men med 
nuvarande utformning riskerar de ofta att bli missriktade. 

Sammantaget är dagens system för riktade statsbidrag ineffektivt. 
De riskerar till och med att oavsiktligt skapa negativa, ibland rakt 
motsatta effekter. Färre riktade statsbidrag skulle minska statens 
detaljstyrning och även minska de administrativa tidstjuvar som 
uppstår hos kommuner och landsting. Det skulle skapa ett effek-
tivare resursanvändande. Om bidragen i högre grad vore generella, 
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skulle vi på ett bättre sätt kunna dra nytta av självstyrelsens sympa-
tiska egenskaper, som att kommuner och landsting i högre grad kan 
anpassa verksamheterna till lokala förutsättningar och behov. 
Huvudprincipen bör sålunda vara generella bidrag. Vår uppfattning 
är att ett större inslag av generella och överblickbara statsbidrag 
skapar större möjlighet till helhetssyn och långsiktig planering för 
kommuner och landsting. 

Riktade statsbidrag kan dock vara användbara som ett komple-
ment när det gäller specifika investeringar hos kommuner och 
landsting där det finns ett tydligt nationellt intresse och en fördel 
med ett samlat agerande från kommuner och landsting. Investe-
ringar i teknisk infrastruktur som att skapa ett gemensamt journal-
system för landsting är ett sådant exempel. Här finns det en tydlig 
win-win situation för landsting, stat och inte minst för med-
borgaren. För att få till sådana extra investeringar kan riktade stats-
bidrag fungera utmärkt. Sådana statsbidrag bör emellertid föregås av 
en noggrann konsekvensanalys och dialog med kommunsektorn. 

 

Delegationens förslag: Regeringen ska ha som huvudprincip att 
använda sig av generella statsbidrag. Riktade statsbidrag ska 
endast användas när det gäller specifika nationella satsningar på 
verksamhetsutveckling, exempelvis i form av teknisk infrastruk-
tur. Alla riktade statsbidrag ska föregås av en analys av hur de på-
verkar de berörda verksamheterna.  

7.1.2 Utveckla en tillitsbaserad mål- och resultatstyrning 
inom kommuner och landsting 

Tillitsdelegationens slutsats är att dagens mål- och resultatstyrning 
inom kommuner och landsting bör utvecklas till att använda färre 
processmål och fler mål som fokuserar på effekter och resultat. Det 
bör också skapas en bättre dialog mellan de som styr och de som blir 
styrda. Relationer mellan exempelvis nämnder och tillhörande för-
valtning bör i högre grad präglas av tillit och en kontinuerlig dialog 
bör föras om verksamheternas mål och resultat.  

För att kommuner och landsting ska kunna skapa och utveckla 
tjänster av hög kvalitet till medborgarna behöver de ha koll på hur 
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det går för verksamheterna och varför. Kommuner och landsting läg-
ger i dag ner mycket tid på att mäta och följa upp verksamheter. 
Trots detta har verksamheterna själva (och ibland även kommunled-
ningen) ofta dåliga inblickar i hur det faktiskt går för verksam-
heterna och vad medborgarna tycker om dessa.  

Paradoxen är att det tycks som om det mäts allt för mycket, sam-
tidigt som det finns områden där det i stor utsträckning helt saknas 
kunskap. Uppföljning och utvärdering behöver med andra ord ut-
vecklas. Kommuner och landsting bör mäta färre saker, men mäta 
dessa mer grundligt och i högre utsträckning analysera, diskutera 
och problematisera resultaten. Det innebär ett tydligare fokus på 
effekter och resultat snarare än processmått. För att en sådan utveck-
ling ska bli möjlig har Regeringskansliet och andra statliga myndig-
heter ett ansvar för att utveckla förutsättningarna när det gäller data-
insamling i kommuner och landsting. 

Ändamålsenlig effekt- och resultatuppföljning 
inom kommuner och landsting 

Mål- och resultatstyrningen är fortsatt central för styrningen av och 
inom kommuner och landsting. De negativa och oönskade effek-
terna av nuvarande mål- och resultatstyrning kräver däremot åtgär-
der (se kapitel 3 och 5 för en utförligare problembeskrivning). Om 
mål- och resultatstyrningen blir alltför detaljerad riskerar verk-
samheter inom kommuner och landsting att tappa helhetssyn utifrån 
medborgarens perspektiv. Risken finns även att medarbetare och 
chefer på olika nivåer tappar känslan av ansvar och därmed driv-
kraften att utveckla verksamheten till det bättre. Det behövs en mål- 
och resultatstyrning där tilliten till verksamheterna och dess med-
arbetare ökar, och där uppföljning och utvärdering alltid sker med 
utgångspunkt i vilket värde som i slutändan skapas för medborgaren. 
Styrningen behöver bli mer balanserad samtidigt som medborgarnas 
behov sätts i centrum, där verksamhetens eller insatsers kvalitet och 
effekter är centrala. Såsom regeringen skriver i direktiven till Tillits-
delegationen behöver den aktör som ansvarar för verksamheten ha 
utrymme att utveckla den. Samtidigt måste den aktör som styr 
kunna lita på att verksamheten utvecklas på ett rättssäkert och ända-
målsenligt sätt och i enlighet med uppsatta mål och att välfärdstjäns-
ter av god kvalitet levereras till medborgarna.  
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Det finns i dag ofta för många, för snäva och för få mål som fångar 
ett helhetsperspektiv och effekter för medborgarna. På motsvarande 
sätt finns brister i många av de indikatorer som följs upp i relation 
till målen. Det finns en tendens att vilja följa upp mycket och där det 
sällan ställs frågor av typen ”vem ska använda informationen och till 
vad?”, ”är informationen relevant och mäter den det den är avsedd att 
mäta?”, samt ”motsvarar verkligen mätningens slutgiltiga användbar-
het den kostnad och administration den medför?”  

 Även utvärderingar kan ske slentrianmässigt utan att frågor ställs 
om vad utvärderingen ska användas till och om förutsättningar finns 
för att mäta det man vill mäta och värdera. Om det finns en vilja att 
öka kunskapen om en viss metod ger effekt behövs det en tydligt 
formulerad insats/metod, planering och genomförande av insatsen 
och en utvärderingsdesign som möjliggör effektmätning. Politik, 
reformer eller åtgärdsprogram har emellertid inte alltid detta syfte. 
Då kan det finnas anledning att diskutera om och i så fall varför en 
utvärdering ska genomföras. Uppföljning och utvärdering måste vara 
till för att säkerställa såväl rättssäkerhet och effektivitet som för-
bättringsarbete.  

Tillitsdelegationen ser ett behov av att kommunernas och lands-
tingens mål- och resultatstyrning blir mer balanserad. För att uppnå 
detta krävs en styrning och ett ledarskap som främjar tillit och som 
tar en tydlig utgångspunkt i verksamhetens syfte och medborgarens 
behov och förutsättningar. Detta gäller såväl den politiska- som 
tjänstemannaledningen. Det innebär bland annat en större balans 
mellan tillit och kontroll av verksamheter närmast medborgarna 
samt större fokus på tillitsbaserad styrning och ledning, uppföljning 
och analys av resultat tillsammans med verksamheterna och där pro-
cess och prestation sätts in i ett större sammanhang. Värdegrunden 
och arbetet med denna är här ett centralt verktyg för att lägga grun-
den för en mål- och resultatstyrning baserad på tillit.  

Konkret innebär utvecklingsarbetet att kommuner och landsting 
behöver vidta ett antal åtgärder varav fyra som Tillitsdelegationen 
här rekommenderar. Den första rekommendationen är att kommun-
ledningar bör se till att det görs en nulägesanalys av nuvarande mål 
och indikatorer inom välfärdsområdet. Det inkluderar hur dessa för-
håller sig till nationella mål. Det innebär bland annat kontext- och 
konsekvensanalyser och tydligt medborgarperspektiv (se mer 
nedan). Nulägesanalysen behöver följas av tydliga prioriteringar och 
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en bortsortering av mål och indikatorer som inte är relevanta, eller 
som brister i kvalitet. Den slutgiltiga analysen bör göras av politisk 
ledning tillsammans med tjänstemannaledning. Syftet bör vara att 
skapa en styrmodell där antalet mål är begränsade, och ansvaret för 
hur dessa mål uppfylls finns hos tjänstemännen. De övergripande 
målen sätts av politiken, och måluppfyllelsen på övergripande nivå 
följs av politiken med hjälp av tjänstemannaorganisationen. Men 
tjänstemannaledningen ska ha stora frihetsgrader att bestämma hur 
målen hanteras inom organisationen. Där bör principen vara att 
undvika en detaljerad målnedbrytning i enskilda prestationer och 
detaljerad prestationsmätning som uppföljning.  

Antalet mål inom välfärdsområdet behöver således minska till 
förmån för ett fåtal och mer, relevanta mål, mål som kommer att 
bidra till bättre verksamheter för medborgarna. Mål kan behöva 
finnas på både kort och lång sikt, och på olika nivåer, men innehåll 
och antal bör gynna tillit och resultat för medborgarna. Det innebär 
t.ex. att gå från att ha mål om servicekvalitet (hos verksamheten) till 
att ha mål om livskvalitet (för medborgaren) (se kapitel 5). Målen 
ska fokusera på de resultat som behöver prioriteras i utvecklings-
arbete. Med detta menas att mål bör sättas för att beskriva en 
förflyttning på ett antal prioriterade områden, snarare än att mål 
sätts för kärnuppdraget som man alltid ska göra bra såsom ”god 
omsorg” eller ”bra skola”. Målen behöver också i större utsträckning 
vara satta och utvärderas utifrån livskvalitet för medborgaren snarare 
än servicekvalitet hos verksamheten.  

Generellt behöver också antalet indikatorer som följs upp minska. 
Saknar indikatorerna väsentlig relevans för att följa upp resultat och 
effekter för medborgarna behöver en ordentlig värdering göras av 
om de, trots detta, ska kvarstå. Saknas möjligheter för medarbetarna 
att använda dem för att värdera och utveckla sitt arbete till förmån 
för medborgarna bör samma kritiska diskussion föras. Ett pragma-
tiskt förhållningssätt krävs vid val av indikatorer eftersom få indi-
katorer fullt ut svarar upp mot de förmågor vi önskar att de ska ha. 
Medarbetarnas kompetens och erfarenhet måste tas tillvara i formu-
lerandet av mål och val av indikatorer. Såväl mål som indikatorer 
behöver ha en legitimitet bland både de som styr och de som utför 
verksamheten och det behöver finnas ett tydligt medborgarperspektiv. 

Medborgarna behöver därför också tillfrågas om vad som är vik-
tigt för dem inom ramen för den utvecklingsinriktning som målen 
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ska beskriva – utifrån deras kunskaper om verksamheten och deras 
behov. Men också utifrån förväntningar och i förhållande till de 
resurser som finns. Medborgarna behöver komma in tidigt i proces-
sen. Vidare behöver synen på vad som är relevant information bred-
das. Det finns många sätt att värdera resultat på och många kun-
skapskällor. Kvantitativa uppgifter behöver kompletteras med mer 
kvalitativa för att ge mer nyanserade bilder.  

Den andra rekommendationen är att kommuner och landsting 
alltid bör genomföra ordentliga kontext- och konsekvensanalyser 
innan nya mål, indikatorer och/eller uppföljningssystem skapas. 
Denna rekommendation avser således i framtiden, efter nulägesan-
alysen genomförts. Här bör alla dessa frågor ställas som handlar om 
för vem, av vem, finns redan existerande kunskapskällor, vilken vali-
ditet och reliabilitet har indikatorerna, blir det en administrativ börda, 
hur gör andra kommuner eller landsting, finns möjlighet att göra 
jämförelser med andra osv. 

Den tredje rekommendationen är att kommuner och landsting 
bör identifiera de områden där det fortfarande finns stora kunskaps-
luckor, där ny statistik och annan information behövs för att bättre 
följa upp resultat och effekter för medborgarna. Här kan ett sam-
arbete med forskningen utvecklas för att stödja en kunskaps-
utveckling. Forskare kan också stödja i resonemang kring hur olika 
kunskapskällor kan användas för triangulering och värdering av 
resultat.  

Den fjärde, och sista, rekommendationen är att dialogen i kom-
muner och landsting om mål och resultat bör stärkas, vilket vi redan 
varit inne på, både till innehåll och med avseende på vilka som 
involveras. Det behöver skapas en dialog med alla berörda. Mål och 
indikatorer måste vara väl förankrade i hela organisationen. För att 
de ska kunna vara ett användbart underlag för styrning och verksam-
hetsutveckling måste medarbetarna inom verksamheterna ha för-
troende för kvaliteten i den information som samlas in och används 
och för validiteten i de indikatorer som följs upp (se kapitel 5). 
Därför är det också viktigt att det finns en kontinuerlig återkoppling 
till verksamheterna kring hur information används och samlas in 
men också att de själva i högre grad kan använda den i sitt eget arbete. 
Generellt visar internationella erfarenheter att det behöver utvecklas 
verksamhetsnära utvärderingsinstrument som kan användas av 
professionen i det dagliga arbetet nära medborgarna (SKL 2014a).  



SOU 2018:47 Slutsatser, förslag och rekommendationer till stöd för mer tillit i styrning och ledning 

315 

Resultat och effekter är nödvändig att följa upp och värdera för 
att utveckla och förbättra insatser och verksamheter. Förtroende-
valda och tjänstemän liksom chefer, controllers och liknande funk-
tioner behöver därför tillsammans med medarbetare reflektera och 
diskutera resultaten. Även dialogen med medborgarna behöver 
stärkas. Men för att en sådan dialog som här tecknas ska bli bra krävs 
det att det finns stark analyskapacitet i kommuner och landsting. 
Den ställer också höga krav på de utvärderingar som genomförs. 
SKL bör ha en framskjuten roll i arbetet med att stödja kommuner 
och landsting i att förstärka sin analyskapacitet. Här ingår revi-
sionens uppföljning och utvärdering. SKL har också goda förutsätt-
ningar att sprida goda exempel rörande bland annat nya metoder 
liksom främja lärande dialog genom sina nätverk. SKL:s roll har inte 
minst stor betydelse för mindre kommuner. I den försöksverk-
samhet som funnits i Nyköping har socialförvaltningen lyckats väl 
med att förändra uppföljningen till att vara mer ändamålsenlig för 
förståelsen av hur det går för verksamheten. Socialförvaltningen har 
en mål- och resultatstyrning där kvantitativa mått numera har 
kompletterats med kvalitativa verksamhetsbeskrivningar och där det 
finns en kontinuerlig dialog om verksamhetens kvalitet, brister och 
utvecklingsbehov.  

 

Delegationens rekommendationer: Kommuner och landsting 
bör genomföra en analys av nuvarande mål och indikatorer inom 
välfärdsområdet, prioritera och, vid behov, formulera och identi-
fiera andra mer relevanta utifrån ett helhets- och medborgarper-
spektiv. Införandet av nya mål och indikatorer bör föregås av en 
kontext- och konsekvensanalys. Behov av ny statistik och annan 
relevant information bör identifieras för att bättre följa upp och 
utvärdera effekter för medborgarna, gärna i samarbete med forsk-
ningen. Dialogen inom kommuner och landsting bör stärkas 
kring mål och resultat, särskilt med medarbetare närmast med-
borgarna. Kommuner och landsting bör stärka sin analyskapacitet. 
SKL bör stödja kommuner och landsting i ett sådant arbete.  
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Skapa effektiva strukturer för insamling av data för att utveckla 
en datadriven mål- och resultatstyrning 

För att hälso- och sjukvård, skola och omsorg ska kunna erbjuda 
bästa möjliga service till medborgarna krävs att det går att utvärdera 
effekter av behandlings- eller undervisningsmetoder på aggregerad 
nivå. För medborgare innebär det att de i högre grad kan få tillgång 
till insatser som baseras på empirisk kunskap och tidigare erfaren-
heter. För att främja det goda mötet mellan medarbetare och med-
borgare bör verksamheterna inom välfärdssektorn bli bättre på att 
utvärdera vilka insatser som fungerar. Detta kommer att ge bättre 
precision i att utveckla vilket stöd som ska ges till medborgare. Det 
bör finnas en ökad möjlighet att utvärdera vad som fungerar, vad 
som inte fungerar och varför så är fallet. Här ingår att utveckla möj-
ligheterna till benchmarking mot andra kommuner eller länder på 
basis av jämförande data. Att exempelvis kunna genomföra effekt-
utvärderingar med kommuner eller landsting som studieobjekt är en 
viktig förutsättning för att kunna utvärdera vilka insatser som fun-
gerar och vilka som inte gör det. 

En grundläggande förutsättning för detta är att det finns data att 
analysera. Tillitsdelegationens bedömning är att regeringen kan agera 
för att främja en sådan utveckling hos kommuner, landsting men 
också hos statliga myndigheter. Sverige har en fördel gentemot många 
andra länder genom tillgången till vår registerbaserade data. Vi har 
unika möjligheter att göra studier som andra länder inte kan göra. 
Det finns dock många begränsningar i vilken data som finns, och 
inom många områden saknas data helt. Särskilt gäller detta inom 
socialtjänstens område, där det helt saknas möjligheter att följa resultat 
av olika behandlingsinsatser. Också inom primärvården saknas hel-
täckande data, vilket även gäller skolans område.  

En ökad medelstilldelning till mer verksamhetsnära forskning (se 
förslag under 7.1.3) skulle kunna generera bättre och mer individ-
anpassade behandlings- och undervisningsmetoder inom skola, vård 
och omsorg. Detta kan direkt påverka och förbättra metoder och 
arbetssätt inom dessa områden. Men det behövs även mer kvantitativ 
forskning för att kunna identifiera mekanismer och långsiktiga tren-
der. För det behövs bättre dataunderlag.  

Det finns olika anledningar till bristande data, bland annat sätter 
lagar och förordningar begränsningar. Som den ser ut i dag ger till 
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exempel Socialtjänstlagen inte möjlighet att samla in resultat av olika 
behandlingsmetoder och insatser på individnivå. Samtidigt registre-
rar kommuner och landsting data och samlar in en stor mängd data, 
vilket kan skapa administrativa tidstjuvar om den inte tillgängliggörs 
på ett enkelt och effektivt sätt. Tillitsdelegationen har en ambition 
om minskad administrativ börda för medarbetarna. Därför är det av 
stor vikt att se över vilken data som i dag samlas in och hur systemen 
kan förenklas för att underlätta den administrativa bördan. Många 
kommuner och landsting har undermåliga datasystem och ofta 
rapporteras samma uppgifter in på flera olika ställen. Därför behövs 
en inventering av vilken data som samlas in inom hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg. Ambitionen bör vara att minska den 
totala mängden indikatorer som rapporteras. Genom förenkling, 
och eventuellt ta bort information som är överflödig, kan utrymme 
frigöras för att samla in mer data utan att skapa mer administrativ 
börda för medarbetarna.  
 

Delegationens rekommendationer: Regeringen bör skapa för-
utsättningar för ett datadrivet analysarbete kring insatser inom 
välfärdssektorn. Regeringen bör ge lämpliga myndigheter i 
uppdrag att inventera vilken data som rapporteras in från kom-
muner och landsting inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg 
samt ta fram förslag på hur datainsamlingen kan förenklas och 
utvidgas där behov finns för att underlätta en mer ändamålsenlig 
utvärdering och kunskapsutveckling. Ambitionen bör vara att 
minska den totala mängden indikatorer som rapporteras. Sådant 
arbete pågår i viss mån redan i dag men denna ansats kan 
förstärkas.  

7.1.3 Stärkt fokus på verksamhetsnära forskning 
inom välfärdssektorn 

För att tillit ska kunna byggas är det viktigt att medarbetarna inom 
offentlig sektor använder sig av verktyg som baseras på relevant kun-
skap som är anpassad för verksamheterna. Detta är centralt för att 
kunna förvalta det större handlingsutrymme det är tänkt att de ska 
få. Mycket av den forskning som bedrivs i dag om välfärdssektorn 
kommer dock inte alltid verksamheterna till del. Detta kan bero på 
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att forskningen inte är relevant för verksamheten, att den är svår att 
implementera eller att forskningen inte alls är användbar för 
verksamheterna i det praktiska arbetet. För att viktiga frågor och 
praktiska problem som finns inom verksamheterna ska kunna 
beforskas och för att metoder eller behandlingar verkligen ska kunna 
förbättras, behövs en utvecklad dialog och tätare samarbete mellan 
de professionella yrkesutövarna i verksamheterna å ena sidan och 
forskningen å den andra.  

Genom att låta lärare vara med och utforma forskningsfrågor 
inom utbildning, socialarbetare inom socialt arbete och sjukvårds-
personal inom vården, kan forskning som syftar till att förbättra den 
praktiska tillämpningen i verksamheterna komma till stånd i större 
omfattning än i dag. Det kan gälla exempelvis behandlingsmetoder 
eller pedagogiska undervisningsverktyg, men också hur styrning och 
ledning kan utvecklas.  

Rikta forskningsfinansiering mot verksamhetsnära forskning  

Tillitsdelegationen har genom de försöksverksamheter vi haft möj-
lighet att följa, kunnat ta del av värdefulla lärdomar och insikter om 
hur tillitsbaserad styrning och ledning kan fungera och vilka eventu-
ella hinder som finns för att det inte ska fungera i praktiken. Genom 
försöksverksamheterna har de teoretiska utgångspunkterna i tillits-
baserad styrning och ledning (Bringselius 2018) empiriskt kunnat 
studeras och gett nya insikter. Utan denna möjlighet för forskare att 
nära följa och ta del av verksamheternas egna berättelser, reflek-
tioner, utmaningar och utveckling, skulle vi inte fått möjlighet att 
lära oss om hur tillitsbaserad styrning kan fungera i praktiken. Den 
verksamhetsnära forskningen har varit av stor vikt för de slutsatser 
och lärdomar vi kunnat dra om det praktiska arbetet inom hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg.  

De reflektioner som Tillitsdelegationen fått ta del av från för-
söksverksamheterna själva visar att de också har dragit lärdomar och 
fått nya insikter om den egna verksamheten genom kontakten med 
forskarna. De intervjuer och samtal som verksamheterna haft med 
forskarna har gett dem möjlighet att reflektera över den egna verk-
samheten. Dessa reflektioner har i sin tur genererat nya idéer. Effek-
ten av att någon forskare utanför verksamheten i studiesyfte sätter 
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ord på de processer och tankar som finns i verksamheterna har upp-
levts som positiv av många av de verksamheter som deltagit i Försök 
Tillit.  

Möjligheter att bedriva verksamhetsnära forskning är av stor be-
tydelse för att utveckla och förbättra verksamheter inom skola, vård 
och omsorg. Genom att skapa bättre strukturer där forskare och 
yrkesverksamma kan samarbeta och formulera gemensamma forsk-
ningsfrågor utifrån verksamheternas behov, kan den vetenskapliga 
grunden och beprövade erfarenheten stärkas. Inom skolan skulle 
detta till exempel kunna vara att lärare involveras i forskningspro-
cessen och direkt arbetar med att utveckla klassrumspraktiken.  

Det är angeläget att mer forskning bedrivs om de problem som 
påverkar verksamheterna. Forskningen inom akademin kan också ha 
svårt att fånga upp dessa problem om de saknar ett nära samarbete 
och dialog med verksamheterna. Verksamhetsnära forskning har 
potential att generera kunskap som de som arbetar i välfärdsstatens 
frontlinje direkt kan ta del av i syfte att förbättra exempelvis behand-
lings-, undervisningsmetoder eller arbetssätt.  

Verksamhetsnära forskning behövs även för att utveckla bättre 
styrning och ledning inom offentlig sektor. De resultat som Tillits-
delegationen fått från försöksverksamheterna och som beskrivits 
tidigare i betänkandet – har gett nya insikter om tillitsbaserad styr-
ning och ledning. Sådan forskning behöver fortsätta för att på veten-
skaplig grund utveckla styrning och ledning inom välfärdssektorn.  

Vikten av mer verksamhetsnära forskning har lyfts från många 
håll inom alla verksamheter inom skola, vård och omsorg. Detta lyf-
tes även i propositionen ”Kunskap i samverkan – för samhällets ut-
maningar och stärkt konkurrenskraft” (prop. 2016/17:50) som resul-
terade i ökad medelstilldelning för tillämpad välfärdsforskning, kliniska 
studier och för forskning om välfärdens kvalitet, organisation och 
processer. Det konstateras i propositionen att det finns kunskaps-
luckor inom socialtjänsten och att området är i behov av forskning 
för att förbättra kunskapsläget. Kliniska studier inom hälso- och 
sjukvården fick förstärkt medelstilldelning för att arbeta mot att 
bättre ta tillvara forskning som görs i form av evidensbaserade be-
handlingsmetoder och innovationer.  

Även i ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbätt-
ring” (SOU 2018:19) understryks behovet av utökad praktiknära 
forskning i skolan och utredningen rekommenderar regeringen att 
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”säkerställa att lärosätena tilldelas medel för forskning som står i 
proportion till lärar- och förskollärarutbildningarnas volym”, men 
också att ”överväga en strategisk satsning på medel till behovsmotive-
rad forskning som inkluderar praktiknära forskning i nästa forsknings-
politiska proposition”. I betänkandet ”Med undervisningsskicklighet i 
centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella ut-
veckling” (SOU 2018:17) påtalas bristen på forskning som har närmare 
anknytning till skolan och kan fånga upp deras behov. 

Det har gjorts en rad satsningar redan på verksamhetsnära forsk-
ning. Behovet är emellertid stort och ytterligare satsningar krävs. 
Verksamhetsnära forskning utgör fortfarande en liten andel av den 
totala forskningsbudgeten och behöver öka ytterligare för att verk-
samheterna i större utsträckning ska kunna arbeta utifrån en beprö-
vad vetenskaplig grund. Behovet av verksamhetsnära forskning är 
särskilt stort inom socialt arbete, primärvård och sjukhusvård utan-
för universitetssjukhusen. De professionella inom socialt arbete be-
höver mer forskningsförankrade kunskaper att arbeta utifrån för att 
stärka professionen och det viktiga arbete de utför. Kunskaperna och 
forskningen inom området behöver sålunda utvecklas betydligt för 
att fler medborgare ska kunna få mer ändamålsenlig behandling.  

Lärosätenas roll 

Det behövs inte bara satsningar från regeringen sida. Också läro-
sätena behöver se över hur de kan uppmuntra verksamhetsnära 
forskning. Inom akademin finns i dag svaga incitament att bedriva 
forskning i samverkan med de praktiska utövarna i verksamheterna, 
eftersom det inte är särskilt meriterande. De tyngsta meriterings-
poängen erhålls i dag genom publikationer i välrenommerade tid-
skrifter (SOU 2018:19). Verksamhetsnära forskning har haft svårare 
att bli publicerade i de högt rankade tidskrifterna som ger merit-
poäng. Här kan lärosätena själva förändra incitamenten. För att upp-
muntra till den typ av forskning vi här efterlyser skulle lärosätena i 
sin värdering av sina anställda kunna ta större hänsyn till samverkan 
med det omgivande samhället och till forskning som bidragit till ut-
veckling inom de praktiska verksamheterna (Statskontoret 2016c).  
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Kommuner och landstings roll 

För att stärka verksamhetsnära forskning bör även kommuner och 
landsting uppmuntra och skapa förutsättningar för samverkan 
mellan lärosäten och verksamheter. Det finns en rad samverkanspro-
jekt mellan kommuner och lärosäten i landet med olika syften och 
mål. Fler sådana projekt skulle kunna inriktas på verksamhetsnära 
forskning inom främst skola och omsorg och med finansiellt stöd 
från kommunerna. Exempel på ett sådant stöd är kommunerna i 
Jönköpings läns satsning på skolnära forskning där en promille av 
utbildningsbudgeten avsattes, redan under mitten av 2000-talet. 
Högskolan i Jönköping skulle satsa lika mycket (se SOU 2018:19). 
Denna form av samverkan kräver både engagemang från lärosätena 
och kommunerna.  

Även mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun 
finns ett strategiskt avtal för att säkra ett långsiktigt samarbete med 
fokus på bildning, hållbar tillväxt och välfärd. Efter att samverkans-
avtalet Lyskraft mellan dessa två aktörer visat positiva resultat från 
studentmedverkan beslutades att ett nytt samverkansavtal skulle 
slutas 2017. Det nya avtalet sträcker sig över fyra år och innebär att 
samarbete mellan medarbetare från både universitet och kommunen 
ska ske inom tre huvudområden: bildning, hållbar tillväxt och 
välfärd. Där ingår bland annat ett projekt om samverkan kring lärares 
professionsutveckling. En mindre summa pengar har avsatts från 
både kommunen och universitetet för att möjliggöra samverkan 
genom konferenser och enklare arrangemang, samt för ersättning till 
studenter som deltar i olika samverkans projekt. Norrköpings 
kommun har därutöver avsatt en särskild forskningsfond som syftar 
till att finansiera forskningsprojekt och där samverkan med 
Linköpings universitet är av stor betydelse (Norrköpings kommun 
2018; (Linköpings universitet 2018). 

Genom att skapa strukturella förutsättningar för samverkan 
mellan kommuner och lärosäten med inriktning på verksamhetsnära 
forskning, kan mer forskning på området komma till stånd. Detta 
har potentialen att gynna långsiktig utveckling mot en välfärdssektor 
som i högre grad bygger på vetenskaplig grund, och kan i nästa led 
bidra till bättre möten med medborgaren. 

 



Slutsatser, förslag och rekommendationer till stöd för mer tillit i styrning och ledning SOU 2018:47 

322 

Delegationens förslag: Regeringen ska rikta forskningsfinansi-
ering mot verksamhetsnära forskning inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg, med särskilt fokus på omsorg. Medel ska till-
delas lämplig forskningsfinansiär för att distribuera medlen till 
passande forskningsprojekt.  

 
Delegationens rekommendationer:  

– Kommuner och landsting bör skapa förutsättningar för verk-
samheter att delta i forskningsprojekt och med fördel delta i 
finansieringen.  

– Lärosäten bör skapa förutsättningar för verksamhetsnära 
forskning genom att i större utsträckning samverka med verk-
samheter inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Läro-
sätena bör även se över hur incitament för verksamhetsnära 
forskning kan stärkas genom att ta hänsyn till det i meri-
teringssystemet.  

7.2 Tillitsbaserat ledarskap – medledarskap, 
kultur och värdegrund 

Tillit är inte bara en fråga om styrning. Det är lika mycket en fråga 
om ledarskap, kultur och värdegrund. Ett ledarskap som främjar 
tillitsbaserad styrning och ledning bör i första hand utgå ifrån verk-
samhetens syfte och medborgarnas behov. Det behöver kunna situa-
tions anpassas utifrån de förutsättningar som enskilda medarbetare 
och arbetsgrupper har. Tonen för ledarskapet sätts uppifrån. Tillits-
delegationen menar att ledarskapet bör utformas så att det stärker de 
principer som den tillitsbaserade styrningen kännetecknas av. 
Chefer finns på olika nivåer: politisk ledning och högsta tjänste-
mannaledning, högre chefer och verksamhetsnära chefer som till 
exempel rektorer eller klinikchefer. Samtliga dessa grupper har ett 
ansvar för att sätta tonen i sina respektive organisationer, verksam-
heter, avdelningar etc. Om cheferna visar sig tillitsfulla och beter sig 
tillitsvärdigt, ökar också sannolikheten för att medarbetarna är, och 
agerar, på samma sätt. 

Ledarskap behöver utövas av fler än chefen. Därför menar vi att 
det krävs ett utvecklat medledarskap. Medarbetare är medskapare i 
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verksamheten med förväntningar och krav på sig men också möjlig-
heter att bidra till den. Medarbetare förväntas använda sin potential 
på bästa sätt. De förväntas också ta ansvar för att bidra till den 
gemensamma arbetsmiljön. Medledarskapet blir ett sätt att dra nytta 
av en större del av den kognitiva kapaciteten i organisationen.  

När detaljstyrningen minskar och professionerna ges ökat hand-
lingsutrymme, blir de värderingar och den kultur som präglar orga-
nisationer, verksamheter, avdelningar etc. viktigare än vad den var 
tidigare. Då är det avgörande att ett värderingsstyrt ledarskap är på 
plats. 

Det som sagts här kan verka vara självklara saker. Men ändå är 
dessa perspektiv långt ifrån verklighet ute på olika verksamhets-
nivåer. Det finns fortfarande mycket kvar att utveckla för att nå ett 
mer tillitsbaserat ledarskap inom välfärdstjänster. 

 

Delegationens rekommendationer:  
Kommunledningar bör vid rekrytering och vidareutveckling av 
chefer främja förmågan att: 

– Bygga tillitsfulla relationer.  

– Skapa förutsättningar för medarbetare att kontinuerligt upp-
rätthålla kompetens och kollegialt lärande. 

– Främja dialog mellan medarbetare och chefer på olika nivåer. 

– Ge medarbetare ett utökat handlingsutrymme och möjligheter 
att påverka verksamhetens utformning. Detta innebär en för-
måga hos chefer och ledare att utifrån ett helhetsperspektiv 
(systemperspektiv) undanröja hinder.  

– Stödja ett helhetsperspektiv så att arbetet tar sin utgångspunkt 
i verksamhetens syfte och medborgarens behov. 

 
Därutöver bör kommunledningarna och staten: 

– Stärka förutsättningarna för värderingsstyrda verksamheter 
där de sju principerna för tillitsbaserad styrning och ledning 
ingår i värdegrunden. I arbetet bör SKL ha en stödjande roll 
gentemot kommunsektorn. 
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7.2.1 Ett tillitsbaserat ledarskap hos förtroendevalda, 
chefer och medarbetare 

Kommuner och landsting är politiskt styrda organisationer. De 
offentligt finansierade välfärdsverksamheterna styrs ytterst av full-
mäktige och nämnder, som består av förtroendevalda i respektive 
kommuner och landsting. Dessa fattar beslut i principiella frågor och 
andra ärenden av större vikt och övergripande frågor rörande styr-
ningen. Möjligheten till ansvarsutkrävande är en central del i den 
kommunala demokratin. Det innebär emellertid inte att förtroende-
valda behöver avgöra hur frågor utan att de snarare ska peka på in-
riktning, gör prioriteringar och hantera strategiska frågor. Det är 
förvaltningsorganisationen med dess chefer som enkelt uttryckt an-
svarar för att verksamheten fungerar på kort och lång sikt och följer 
den prioriterade inriktningen. I styrningen och ledningen av en 
kommun är därför relationen mellan förtroendevalda och högre 
tjänstemän central. Här krävs det en god dialog och förståelse för 
varandras roller och uppdrag. På samma sätt som förtroendevalda 
inte ska ägna sig åt så kallade ”hur-frågor” bör förvaltningsorgani-
sationen ha förståelse för den politiska och strategiska viljan. Chefer 
är bärare av kulturen – kommunledning och förtroendevalda utgör 
den högre ledningen och sätter tonen. 

Aktiva insatser för relationsbyggande, samsyn kring parternas 
olika roller och fokus på kvalitetsaspekter är inslag som återkommer 
som tillitsbyggande. Med detta sätt att betrakta nämndernas ansvar 
kan inte bara detaljstyrning undvikas från politiskt håll, utan politi-
ker uppmuntras även att förbättra verksamhetens långsiktiga förut-
sättningar genom samarbete mellan olika politikområden och olika 
nämnder. Politikens bredd och strategiska blick blir då en styrka 
som kan tillföra stort värde till förvaltningen och ytterst medborga-
ren. Att tydliggöra rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker 
i nämnderna behöver inte innebära en försvagning av demokratin, 
snarare tvärtom. En tydlig roll- och ansvarsfördelning bör i stället 
skapa goda förutsättningar för verksamheten. Relationen mellan olika 
nivåer inom tjänstemannaorganisationen är också centrala i en 
utvecklad tillitsbaserad styrning och ledning.  

Ledarskapet spelar här en nyckelroll i den normativa styrningen. 
Chefer i förvaltningen ska både förmedla ledningens prioriteringar 
ut i organisationen och förmedla bilder tillbaka från andra delar av 
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organisationen. Här är kultur och värdegrund viktiga organisato-
riska hörnstenar att arbeta med. Tillitsbaserad styrning och 
ledarskap går hand i hand med värderingsstyrda organisationer, 
något man i forskningen talar om som Public Value Governance (se 
avsnitt 4.3). Chefen bär ytterst ansvar för att verksamhetens syfte 
och mål uppnås. Det är också chefen som ytterst är ansvarig för 
arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, lönesättning och att rap-
portera verksamhetens utveckling inför överordnade chefer eller 
uppdragsgivare. Chefer på olika nivåer har olika funktioner och 
förutsättningar. Högre chefer som till exempel förvaltningschefer 
har ett strategiskt övergripande uppdrag för att styra och leda ett 
verksamhetsområde eller en större verksamhet och de leder genom 
andra chefer. Första linjens chefer kan sägas svara för det operativa 
ledarskapet vilket inbegriper den dagliga driften och att leda de 
medarbetare som möter medborgaren.  

 

Delegationens rekommendation: Såväl det förtroendevalda som 
det professionella ledarskapet ska bygga på en aktiv dialog och en 
tydlig rollfördelning som skapar förutsättningar för en tillits-
baserad styrning och ledning. 

Ett förstärkt horisontellt ledarskap – medledarskap med tydligt 
ansvar och befogenheter 

Ledarskap utövas inte enbart i vertikal riktning i organisationen utan 
också horisontellt inom en grupp. Ledarskap behöver således utövas 
av fler än chefen. Därför menar vi att det krävs ett utvecklat delat 
ledarskap – vad vi i betänkandet kopplat an till begreppet medledar-
skap. Det handlar om att medarbetarna blir mer aktiva, självständiga 
och delaktiga i verksamhetens ledning, utformning och utveckling. 
Efter våra besök hos och samtal med medarbetare i kommuner och 
landsting uppfattar vi att det ofta finns goda förutsättningar och en 
längtan till att bedriva ett aktivt medledarskap där chefer och med-
arbetare tillsammans ”krokar arm” för att leda och utveckla verksam-
heten. Forskarna Pearce, Wassenaar, Manz (2014) menar att detta 
ledarskap är nära sammankopplat med ett socialt ansvarstagande 
ledarskap. De menar att medledarskapet (shared leadership) är ett 
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sätt att översätta det ansvarstagande ledarskapet som ideal och göra 
det till en tydlig del av organisationens ”ethos”. 

Medledarskap innebär inte att chefer och medarbetare har samma 
uppdrag och befogenheter. De formella mandaten kommer alltid 
skilja sig åt. Däremot handlar det om att träffa överenskommelser 
som alla accepterar, där ramar för ansvarstagande och befogenheter 
är tydliga och hänger ihop. 

Som vi nämnt tidigare har Sundsvalls kommun genomfört en för-
söksverksamhet inom hemtjänsten med hjälp att Vanguard-meto-
den. Metoden uppmärksammar medarbetares befintliga kompetens 
för att tillgodose brukarnas behov med fokus på kvalitén (Swan och 
Blusi 2013). Kompetensen närmast brukaren betraktas som den mest 
värdefulla, att visa tillit till sin personal är en central del i ett för-
ändringsarbete som följer Vanguard-metoden (Seddon 2010).  

Medledarskap kan nås genom att till exempel skapa tydliga ramar 
för vilka beslut som kan fattas av medarbetare. Då kan handlingsut-
rymmet utökas (delegeras). Inom ramarna råder autonomi. Ett gott 
exempel finns att hämta från försöksverksamheten i Nyköping. Där 
ändrade förtroendevalda i delegationsordningen och gav enhets-
cheferna rätt att fatta beslut i fler frågor, som tidigare hade krävt be-
slut av socialnämnden. Det har minskat socialsekreterarnas arbets-
börda. Vi menar att för att kunna förverkliga idén om medledarkap 
krävs delaktighet snarare än styrning. Därför behöver det finnas en 
aktiv och pågående dialog mellan medarbetare och chefen kring 
verksamhetens syfte. Ett aktivt värdegrundsarbete är en viktig kom-
ponent i styrningen av alla verksamheten.  

I Tillitsdelegationens dialog med fackliga företrädare har uppfatt-
ningen att en mer tillitsbaserad styrning kräver ett annat ledarskap 
än i dag framkommit. En förutsättning är att medarbetare känner sig 
förvissade om att det finns tid samt stöd och dialog för att kunna ta 
ett ökat ansvar. Det finns en motsättning mellan nuvarande styrning 
av välfärdstjänster och en utvecklad styrning som mer baseras på 
tillit. Denna motsättning måste överbryggas och förutsätter ett annat 
ledarskap både från chefer och förtroendevalda. Ett nära ledarskap 
har visat sig vara viktigt för välmående arbetsplatser. Det gäller också 
i allra högsta grad för arbetsplatser som vill arbeta utifrån principer 
om medledarskap. Forskning pekar på att det i själva verket kräver 
mer tid och aktivitet från chefer att leda självständiga medarbetare 
än att leda osjälvständiga. För många chefer i välfärden är tid för 
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medarbetarna en ständig bristvara. Från Forum Tillit återfinns en 
dubbelsidig bild kring ledarskapsnärvaro. En del anger brist på ledar-
skap eller otydlighet och frånvarande av chef som ett stort bekym-
mer. Andra nämner problem med ett allt för detaljerat ledarskap som 
”petar i småsaker”. Ett citat från en verksamhetschef under ett av 
våra studiebesök, Besök Tillit, säger halvt på skoj: 

Alla vill ha en tydlig chef tills man får en! 
– Chef inom socialtjänsten1 

Frågor om motivation, värdegrund och organisationskultur är inte 
isolerade från varandra, utan delar av en helhet där även exempelvis 
styrsystem ingår och i hög grad är med och påverkar människors 
agerande. I medledarskapet bör även ingå en aktiv medverkan kring 
målformulering, uppföljning samt dokumentation. För att skapa en 
gemensam bild av verksamhetens syfte och medborgarens behov är 
det viktigt med öppenhet och ett inkluderande, kommunikativt ledar-
skap. Transparens och insyn är viktiga ingredienser liksom få, men 
tydliga mål och en ändamålsenlig uppföljning. Såsom vi har diskuterat 
och konkretiserat i avsnitt 7.1 så samspelar den formella styrningen 
och ledarskapet nära. Medarbetare bör involveras i att utveckla verk-
samhetens mål, visioner och riktning liksom hur resultatet sedan ska 
följas upp. Målen tar sin utgångspunkt i verksamhetens syfte och 
medborgarens behov. För att säkerställa detta krävs en diskussion 
och förståelse mellan det strategiska (beslutsfattare) och operativa 
rummet (första linjens chefer och medarbetare samt medborgare). 
Det är härvid viktigt att det finns arenor där linjechefer från orga-
nisationens olika nivåer möts och kan föra en dialog om målen med 
verksamheten i förhållande till de resurser som står till förfogande. 
Förekomsten av sådana arenor inom kommuner och landsting 
varierar mycket, dels mellan kommuner och dels mellan olika verk-
samheter inom en och samma kommun. Chefer behöver möjliggöra 
ett kollegialt lärande och skapa utrymme för reflektion t.ex. via APT, 
medarbetarsamtal. Det akademiska samtalet bör användas som metod, 
det vill säga ett samtal baserat på utbyte och kunskap. Chefer bör 
stärka kvalitetsarbetet och möjliggöra ständiga förbättringar i var-
dagen. De bör skapa en organisation som fångar upp idéer till inno-
vation med exempelvis idéslussar, utvecklingslabb etc. Chefer bör 
uppmuntra ett prövande arbetssätt som kan handla om att testa, 
                                                                                                                                                               
1 Samtal under Besök Tillit 



Slutsatser, förslag och rekommendationer till stöd för mer tillit i styrning och ledning SOU 2018:47 

328 

utforska, misslyckas, lära och göra om. Detta diskuteras mer utför-
ligt i avsnitt 7.3 – Organisation, processer och stöd. 

Ledarskapets roll är att möjliggöra önskad implementering av nya 
metoder, verktyg, tjänster etc. Ledarskapet bör aktivt arbeta för att 
stärka arbetet med kvalitet och effektivitet i tjänsterna och verksam-
heten. I detta arbete bör brukarmedverkan och medskapande i 
exempelvis utvecklingsarbete, dokumentation, kunskapsutveckling 
med mera möjliggöras. Det behöver också skapas möjlighet för med-
borgare att vara delaktiga i välfärdstjänsteproduktionen och utveck-
lingen av den. Ett sätt är att följ medborgarens resa genom organi-
sationen som ett sätt att få underlag för att kunna genomföra för-
bättringar.  

Här nedan följer en sammanfattning av de utgångspunkter som 
delegationen bedömer är avgörande för ett ledarskap som stödjer en 
tillitsbaserad styrning och ledning. 

Rekrytera chefer med omsorg 

Tillitsbaserad styrning och ledning förutsätter inte någon särskild 
ledarskapsmetod eller specifik ledarskapsutbildning. I stället är det 
en hel rad olika modeller och koncept som till stora delar grundar 
sig i en tillitsfilosofi. Vi menar att de chefer som uppbär principerna 
för tillitsbaserad styrning och ledning utgör ett viktigt kitt i en 
organisation. I rekryteringen av nya chefer bör inriktningen vara att 
hitta chefer som bedöms kunna bygga tillitsfulla relationer mellan 
individer och mellan olika delar av organisationen. Inriktningen bör 
också vara chefer som förstår sitt sammanhang och som tar sin ut-
gångspunkt i verksamhetens syfte och medborgarens behov samt 
verkar för ett helhetsperspektiv snarare än att bidra till stuprörstän-
kande. Det gäller såväl den högsta ledningen som IT-, ekonomi, 
kommunikations- och HR-chefer. Ledarskapet bör möjliggöra ett 
självständigt verksamhetsansvar. Tilltro, lyhördhet och möjliggör-
ande måste ges ökat utrymme på bekostnad av ett ledarskap som 
tidigare mer har präglats av makt, ordergivning och kontroll. Chefens 
roll blir mer att agera som en möjliggörare än att vara en kontrollant; 
att förmå medarbetarna att behålla sin motivation och kunna leda 
heterogena arbetsgrupper är mot denna bakgrund angelägna chefs-
egenskaper. 
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En grundläggande förutsättning för att leda en verksamhet uti-
från kunskap är att, som chef, vara väl insatt i dess förutsättningar. 
Vid rekrytering av chefer bör det därför vara meriterande att ha 
erfarenhet från liknande operativt arbete. 

Chefer på alla organisationsnivåer bör arbeta för att upprätthålla 
medarbetarnas motivation för uppdraget. Chefer bör möjliggöra ett 
kontinuerligt arbete utifrån verksamhetens värdegrund. De sju väg-
ledande principerna för tillitsbaserad styrning och ledning och de 
utgångspunkter som Tillitsdelegationen föreslår för ledarskapet kan 
ingå som viktiga delar i ledarskapsutbildningar och chefsprogram. 
Att ge ledarna rätt förutsättningar för sitt ledarskap är en central 
tanke inom den s.k. medarbetardriven chefsstödd utveckling som 
Borlänge kommun förespråkar och lär ut i sina ledarskapsprogram 
(Alexius & Sardiello 2018).  
 

Delegationens rekommendationer: Vid rekrytering av nya 
chefer inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg bör 
kommuner och landsting säkerställa att personer anställs som 
bedöms kunna bygga tillitsfulla relationer och som uppbär 
principerna för tillitsbaserad styrning och ledning. I ledarskaps-
utbildningar och chefsprogram som kommuner och landsting 
själva skräddarsyr bör tillitsbaserad styrning och ledning vara en 
viktig del av innehållet. 

Chefen ger medarbetaren förutsättningar att kunna, vilja och våga 

Chefer bör säkerställa och uppmuntra att medarbetare kan, vill och 
vågar hjälpa medborgaren. Lagstiftning, riktlinjer, mål- och stöd-
dokument kan aldrig fullt ut täcka alla de avvägningar som medarbe-
tare ställs inför. En chef som styr med informationsövertag och 
detaljstyrning skapar en kultur som riskerar att leda till passiva med-
arbetare som förväntar sig styrning av chefer. Chefer bör säkerställa 
att förutsättningar finns för att upprätthålla kompetens och möjlig-
het till kollegialt utbyte. Chefer bör främja kontinuerligt lärande och 
arenor för möten mellan det operativa (första linjen) och strategiska 
rummet (högre chefer och politiker). Chefer bör främja öppenhet 
och ett inkluderande, kommunikativt klimat med tillit som utgång-
punkt för relationen mellan chef och medarbetare. Transparens och 
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insyn är viktiga ingredienser för att kunna förverkliga idén om med-
ledarskap. Det krävs delaktighet från både chefer och medarbetare. 
Enligt principen delegering blir chefens roll snarare att vara en möj-
liggörare för diskussionen kring arbetet och utvecklingen med fokus 
på verksamhetens syfte och medborgarens behov än att kommen-
dera fram beslut fattade på en organisationsnivå längre bort. Chefer 
på alla nivåer bör stödja medarbetares innovationsvilja genom att 
skapa utrymme för deras idéer, fånga upp och stödja dessa i proces-
sen mot att förverkligas (Denti 2018).  
 

Delegationens rekommendationer: Chefer inom kommuner 
och landsting bör verka för att skapa förutsättningar för 
medarbetare att kontinuerligt upprätthålla kompetens och 
analysförmåga och kollegialt lärande, samt att främja utbyte 
mellan medarbetare och chefer på olika nivåer. Medarbetare har 
också ett ansvar att signalera när förutsättningar för 
medledarskapet inte finns och aktivt ta det ansvaret när det ges.  

Chefen som säkerställer handlingsutrymme och undanröjer hinder 

Chefer bör skapa förutsättningar och möjlighet för medarbetare att 
påverka verksamhetens utformning och sin egen arbetssituation. 
Genom att tydliggöra ramar för de beslut som kan fattas kan auto-
nomi råda inom dessa. Därmed utökas medarbetarnas handlingsut-
rymme för att bemöta variationen i medborgarens behov. Chefer bör 
också verka för att underlätta arbetet med dokumentation och bidra 
i arbetet med att ta bort onödig administration. Chefer inom kom-
muner och landsting bör ha ett tydligt uppdrag att skapa förutsätt-
ningar för att implementera och förbättra ändamålsenliga verktyg 
och system (exempelvis digitala). I chefens uppdrag ingår att undan-
röja hinder samt att bidra till att utveckla verktyg och administrativa 
stödfunktioner. Chefer bör främja tillkomsten och stödja användan-
det av automatisering, digitalisering, AI, molntjänster med mera för 
att utveckla administrativa stödfunktioner som skapar förutsätt-
ningar för medarbetare att lägga fokus på verksamhetens syfte. Låt 
administrationen i huvudsak utföras av administratörer.  
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Delegationens rekommendationer: Chefer inom kommuner 
och landsting bör verka för att ge medarbetare ett utökat 
handlingsutrymme och möjligheter att påverka verksamhetens 
utformning. Chefer bör också bidra till bättre möjligheter att 
möta variationen i medborgarens behov. I chefens uppdrag ingår 
att undanröja hinder samt att bidra till att utveckla verktyg och 
administrativa stödfunktioner. Medarbetare inom välfärds-
tjänster bör aktivt verka för att forma sin egen arbetssituation, 
samt att möta medborgarens behov och förutsättningar. 

Chefen stödjer helhetsperspektiv och har medborgaren i fokus 

Ledarskapet bör stimulera samverkan och helhetsperspektiv och 
värna det öppna samhället. Kvalitet och effektivitet i offentlig verk-
samhet beror i hög grad på hur väl samverkan fungerar både inom 
organisationen och tillsammans med andra aktörer. Fokus måste 
flyttas från optimering av varje enskild del (t.ex. enhet eller huvud-
man) till relationerna mellan delarna och systemets gemensamma 
resultat. Chefer på alla organisationsnivåer bör ta sin utgångspunkt 
ifrån verksamhetens syfte och medborgarens behov. En central del i 
detta, och att undvika onödiga stuprör inom och utanför den egna 
organisationen, är att skapa arenor för att mötas. Chefer på högre 
organisatorisk nivå bör överbrygga organisatoriska hinder för ut-
veckling och skapa förutsättningar och arenor för samverkan och 
dialog i det vardagliga arbetet. Chefer bör bejaka medarbetares sam-
verkan med aktörer både inom och utanför den egna organisationen. 
Att utgå från medborgarens behov ställer nya krav på chefer t.ex. att 
kunna bedöma när det finns behov av att initiera innovationsproces-
ser samt förmåga att samarbeta och bygga tillit såväl i den egna 
organisationen som i det system den ingår i. Medarbetare kan genom 
att vara nyfiken på sin omvärld, reflektera, diskutera ramar för upp-
draget, skapa en balans, ha rimliga förväntningar samt flagga för när 
något inte fungerar och föra fram förslag till förbättringar och bidra 
till samverkan och helhetsperspektiv.   
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Delegationens rekommendationer: Chefer på alla organisa-
tionsnivåer inom kommuner och landsting bör stödja ett helhets-
perspektiv samt säkerställa att arbetet tar sin utgångspunkt i 
verksamhetens syfte och medborgarens behov. I detta ingår att 
främja samverkan såväl inom organisationen som med andra 
intressenter. Medarbetare bör delta i arbetet med att utveckla 
verksamheten och bidra till att organisationen som helhet kan nå 
en ökad förståelse kring medborgarens behov.  

7.2.2 Kultur och värdegrund en grundsten i styrningen 

För att minska onödig formalisering och detaljstyrning behöver 
offentlig sektor utveckla värderingsstyrda organisationer. Detta för-
utsätter en tydlig värdegrund. Därför föreslår vi vilka komponenter 
en sådan bör innehålla. Att vara medarbetare i offentlig sektor inne-
bär att arbeta i medborgarnas tjänst. Det gäller oavsett vilken funk-
tion i organisationen en medarbetare har. Lagstiftning och politiska 
beslut samt professionell kunskap och etik är viktiga komponenter i 
det offentliga uppdraget. Lagstiftning och professionell etik utgör 
själva kärnan i värdegrunden, medan tillitsbaserad styrning och led-
ning är ideal och en ambition som lämnar större utrymme för lokala 
tolkningar och prioriteringar. För att värdegrunden också ska kunna 
anpassas efter lokal styrning bör den kunna kompletteras med de 
målbilder som organisationen kanske väljer att formulera, liksom 
värderingar och målbilder i det omgivande samhället.  

 
Källa: Tillitsdelegationen.   

Lagstiftning Professionsetik
Tillitsbaserad 
styrning och 

ledning

Organisatoriska 
värden
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De grundläggande rättsliga principerna som beskrivs i den gemen-
samma värdegrunden för statsanställda menar vi är lika relevanta för 
anställda i kommuner och landsting. Men värdegrunden är också 
kontextkänslig utifrån verksamhetsområden och professioner. Såväl 
hälso- och sjukvård, omsorg som skola är alla verksamhetsområden 
som har lagstiftning, värderingar och etiska koder vilka utgör cen-
trala utgångspunkter för respektive professioner. Därför vill vi före-
slå en ordning där kommuner och landsting själva lägger till dessa 
grundläggande utgångspunkter i värdegrunden.  

Det lokala värdegrundsarbetet 

Kommunledningen måste säkerställa ett aktivt arbete i värdegrunds-
frågor. Det finns många metoder för att arbeta med värdegrundsfrå-
gor inom organisationer. Några centrala utgångspunkter för arbetet 
som vi vill lyfta fram handlar om att involvera medarbetare i fram-
tagningen och den dagliga tillämpningen av den gemensamma värde-
grunden. Forskning visar att det är framgångsrikt att driva kultur- 
och värdegrundsarbeten nerifrån och upp. Processen är minst lika 
viktig som det nedtecknade resultatet. Värdegrunden bör vara väl 
förankrad hos ledningen. För att värdegrunden ska kunna hållas 
levande och dynamisk bör det kontinuerligt finnas utrymme för 
medarbetare och chefer att diskutera olika aspekter och förnyelse av 
den. För att värdegrunden ska kunna vara ett värdefullt verktyg i det 
vardagliga arbetet måste det finnas tid och utrymme för medarbetare 
och chefer att reflektera kring värdegrundsfrågor. 

En kommun som länge har arbetat med en gemensam värdegrund 
är Borlänge.  

Jag har upplevt många gången när man har suttit i enskilda, svåra samtal, 
så har faktiskt värdegrunden hjälpt (…) Eftersom värdegrunden blir 
som ett gemensamt kontrakt som alla är så medvetna om … så ger den 
en puff framåt i konflikten eller det vi ska lösa. 

– Kommundirektör2 

                                                                                                                                                               
2 Från Alexus & Sardiello 2018. 
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Samverkan kring stöd för värdegrundsutbildningar  

Förekomsten, eller den utbredda upplevda förekomsten, av korrup-
tion och maktmissbruk är ett hot mot tilliten och en tillitsbaserad 
styrning och ledning. Vår bedömning är att ett aktivt värdegrunds-
arbete motverkar risken för korruption och jäv.  

Ett framgångsrikt värdegrundsarbete kan vara ett effektivt sätt att 
värna en grundläggande förutsättning för tillitsbaserad styrning och 
ledning. Det kan även minska den utbredda rädslan för att göra fel, 
som i dag finns i offentlig förvaltning och som vi har belyst tidigare 
i betänkandet. Ett stärkt värdegrundsarbete som förtydligar för chefer 
och medarbetare vad som ligger inom ramarna för lagstiftning och 
de etiska perspektiven av dessa, ökar kunskapen om vad som är 
tillåtet och vad som inte är det. Målbilden är att det leder till att med-
borgarna möts av en mer professionell, självsäker och mänsklig för-
valtning.  

Tillitsdelegationen bedömer att komponenterna inom värdegrun-
den är gemensamma för medarbetare inom offentlig sektor och kan 
tjäna som modell för ett gemensamt utbildningsmaterial för offent-
liganställda inom såväl stat, kommun och landsting. Det är en god 
och relativt kostnadseffektiv investering för att minska risken för 
korruption och maktmissbruk. Även förståelsen för varandras upp-
drag och hur ansvarsutkrävandet fungerar kan öka när medarbetare 
från samverkande verksamheter deltar vid en gemensam utbildning.  

Mot den bakgrunden föreslår Tillitsdelegationen att regeringen 
ska ge Statskontoret och SKL i uppdrag att ta fram ett gemensamt 
utbildningsmaterial för offentlig värdegrund med de komponenter 
som här beskrivits. Som ett stöd för detta arbete ska kommuner och 
landsting, tillsammans med statliga myndigheter, erbjudas ett gemen-
samt stödmaterial som bidrar med kunskap och inspiration till det 
lokala arbetet. Ansvarig för beslut om värdegrundens utformning och 
tillhandahållande av utbildningen är emellertid respektive huvudman, 
det vill säga kommuner och landsting.   
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Delegationens förslag: Statskontoret ska få i uppdrag att i nära 
samarbete med SKL utveckla ett stödmaterial om en värdegrund 
som omfattar komponenterna lagstiftning, professionell etik, sju 
principer för tillitsbaserad styrning och ledning samt ger ut-
rymme för organisatoriska värden och som erbjuds kommuner, 
landsting och statliga myndigheter.  
 
Delegationens rekommendation: Kommuner och landsting bör 
utveckla värderingsstyrda organisationer.  

7.3 Organisation, processer och stöd 

Att skapa helhetssyn och system för kollegialt lärande och kunskaps-
utveckling är viktiga grundstenar i en organisation som vill arbeta 
tillitsbaserat. Därför, menar vi, krävs utvecklade strukturer för sam-
arbete över professions- och verksamhetsgränser, gemensamma arenor 
och avsatt tid för regelbundet kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt 
arbetssätt som är mer baserat på kunskap och forskning.  

För att skapa bättre förutsättningar för tillitsbaserad styrning och 
ledning behöver sålunda processer, strukturer och arbetssätt i verk-
samheterna ses över för att kunna utvecklas och ge rätt organisato-
riska förutsättningar. Detta innefattar hela verksamheten och alla 
medarbetare, från stödfunktioner till verksamhets- och förvaltnings-
ledning men också politiker. Ett nära samarbete med de kommunala 
politikerna är nödvändigt för att de ska få en inblick i och förståelse 
för verksamheternas dagliga utmaningar, vilket i sin tur kan skapa 
förutsättningar för arbetssätt som gynnar medborgaren bäst.  

Det är viktigt att alla medarbetare i organisationen oavsett roll 
eller befattning, arbetar integrerat mot samma mål: ett bättre möte 
med medborgaren. Verksamhetens syfte och medborgarens fokus ska 
vara en naturlig utgångspunkt. Alla spelar en betydelsefull roll för 
att verksamheten ska kunna skapa förutsättningar för ett bra möte 
med medborgaren och därför behöver även stödfunktioner, con-
trollers, it-support, kommunikatörer med flera inkluderas och vara 
delaktiga i att möjliggöra det. Olika problem kräver olika kom-
petenser och ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kun-
skaper ökar sannolikheten att lösa de problem som uppstår. Genom 
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att skapa en organisation och en arbetskultur som uppmuntrar sam-
arbete och hjälpsamhet, ökar möjligheterna att lösa de problem som 
uppstår och att kunna se helheten. 

Som vi beskrivit tidigare kan mer processorienterade arbetssätt 
vara ett sätt att arbeta mer med kunskapsutveckling. En viktig del i 
processorienterade arbetssätt är att utveckling och förbättring åstad-
koms genom att testa förändrade arbetssätt i liten skala och sedan 
utvärdera, förfina, testa igen o.s.v. Uppföljning samt analys av vilka 
antaganden som nuvarande arbetssätt grundar sig på och vilka orsa-
ker som ligger bakom olika problem, är också en viktig del. Ytterli-
gare en aspekt som brukar betonas i teorier om lärande organisa-
tioner är att lärande sker i sociala sammanhang och genom sam-
skapande. Samskapande kan innebära att t.ex. vård- och omsorgs-
tjänster utvecklas tillsammans med dem som tjänsterna riktar sig till 
(se t.ex. Batalden m.fl. 2015).  

Hur ska detta fungera i praktiken? Hur kan verksamheterna organi-
seras för att skapa dessa viktiga förutsättningar? Det börjar återigen 
med fokus på medborgaren. Som lyfts tidigare i betänkandet måste 
detta fokus prägla alla verksamheter. Arbetssätt och processer behöver 
organiseras med medborgaren i centrum och skapa förutsättningar för 
att mötet med denne ska bli så bra som möjligt. Det finns ingen färdig 
mall att utgå ifrån utan varje verksamhet behöver se över sina specifika 
behov och förutsättningar, och med hjälp av både medarbetare och 
medborgaren söka svaret i hur verksamheten kan utformas.  

Forskningsresultaten från försöksverksamheterna har gett em-
piriskt stöd för det teoretiska ramverk som presenterats av 
Bringselius (2018).  

Det behövs strukturer och utrymme inom verksamheten för att 
skapa kollegialt lärande. Genom regelbundna möten, forum att 
gemensamt diskutera och lära av varandra, seminarier, workshops 
eller andra möjliga arenor, kan medarbetare och chefer mötas och 
utbyta erfarenheter och lärdomar.  

Det behövs mer forskningsbaserade kunskaper som har relevans 
för verksamheterna. Detta kan skapas genom bättre och närmare 
kontakter med lärosätena. Genom att samverka med lärosäten kan 
forskningsfrågor som är nära kopplade till verksamheternas behov i 
större utsträckning komma att beforskas. Detta kan skapas genom 
att bland att ge mer utrymme för medarbetare inom verksamheterna 
att gå forskarutbildning och forska på deltid.  
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Många av forskarna som följt försöksverksamheterna betonar 
även vikten av samverkan över professions-, disciplin- och verksam-
hetsgränser för att stärka tillit och bygga gemenskap bland medarbe-
tarna. Förutom att medarbetarna får ta del av varandras kunskaper 
och tillsammans kan utveckla nya kunskaper och insikter, ökar också 
chanserna att mötet med medborgaren blir bättre. Genom att bygga 
gemenskap bland medarbetarna kan även respekten och förståelsen 
för varandras olika roller och kunskaper stärkas.  

Slutligen betonar många forskare i Försök Tillit vikten av att sätta 
fokus på medborgaren och att i högre utsträckning än i dag försöka 
involvera medborgaren i mötet och tjänsteutvecklingen. Medborga-
ren kan som mottagare av välfärdstjänster bidra med andra perspek-
tiv än medarbetarna som levererar tjänsten. Tillsammans med med-
arbetarnas kompetens kan detta perspektiv ge nya insikter och bidra 
till tjänsteutveckling.  

Utifrån det empiriska underlaget som sammanfattats i detta kapitel 
har Tillitsdelegationen landat i nedanstående rekommendationer.  
 

Delegationens rekommendationer:  
Kommun- och landstingsledningarna bör: 

– Öka förutsättningar för kollegialt lärande, kan skapas inom 
och utanför olika verksamhets- och professionsgränser. 

– Organisera för stärkt samverkan med lärosätena samt skapa 
utrymme och förutsättningar för medarbetare att bedriva 
verksamhetsnära forskning.  

– Uppmuntra och skapa strukturer för samverkan över verk-
samhetsområden och över professionsgränser.  

– Uppmuntra och skapa strukturer i verksamheten för att ta till-
vara brukarens, elevens, patientens synpunkter, erfarenheter 
och behov. 

–  Säkerställa att de s.k. stödfunktionerna utgör en integrerad 
del av verksamheterna samt ges ett tydligt uppdrag att stödja 
verksamhetens övergripande syfte.  

– Säkerställ att chefer ges förutsättningar och utrymme att ut-
öva sitt yrke som chefer.  
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7.3.1 Öka förutsättningarna för kollegialt lärande 

I takt med att samhället ständigt utvecklas och löpande möter nya 
utmaningar samtidigt som medborgarnas medvetenhet ökar och att 
de ställer allt högre krav på välfärdstjänster och deras tillgänglighet 
och kvalitet, behöver verksamheter inom hälso- och sjukvård, skola 
och omsorg vara dynamiska och ständigt följa med i och bidra till 
utveckling. Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter och 
verksamheterna behöver löpande kunna ta del av dessa men också 
själva bidra till den utvecklingen. För att kunna möta dagens och 
framtidens utmaningar och kunna leverera välfärdstjänster av hög 
kvalitet behöver det finnas förutsättningar och utrymme för 
medarbetare i verksamheterna att ständigt utvecklas och lära av 
varandra.  

Som vi har beskrivit i avsnitt 5.6 behöver kunskapsöverföringen 
förbättras. Emellertid behöver ny kunskap från andra verksamheter, 
forskning och liknande i större utsträckning än vad är fallet i dag 
kunna komma verksamheterna till del. Brist på tid och resurser är ett 
stort hinder i dag för att kunna genomföra det. Kommunledningar 
bör ge utrymme och skicka signaler om att gemensamt lärande och 
kunskapsutveckling är högt prioriterat, de bör också säkerställa för-
utsättningar för att genomföra detta.  

Det är viktigt att kunskapsutvecklingen sker bl.a. utifrån beak-
tande av de behov som medarbetarna anser nödvändigt för att för-
bättra mötet med medborgaren. Medarbetarna står närmast medbor-
garen. Deras kunskaper är centrala utgångspunkter i utformandet av 
det kollegiala lärandet och kunskapsutvecklingen i verksamheterna. 
Mot den bakgrunden är det angeläget att utveckla strukturer och 
mötesplatser där kunskap och lärdomar kan utbytas mellan med-
arbetarna i det dagliga arbetet.  

Ledningen behöver signalera att gemensamt lärande, utveckling 
och innovationer ska prioriteras i verksamheterna. Ledare på olika 
nivåer kan genom att själva aktivt delta i lärandet och kunskaps-
utvecklingen signalera vikten och betydelsen av att detta prioriteras 
i verksamheterna.  

I de försöksverksamheter som Tillitsdelegationen fått följa, finns 
goda exempel på hur detta kan tillämpas, vi ger flera lärande exempel 
i kapitel 5. Inom förskolan i Malmö stad påbörjades bland annat ett 
arbete med utvecklingsbesök med en ambition om att dels höja 
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kvaliteten i verksamheten men också att stärka det kollegiala 
lärandet. Hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvalls kommun är ett annat 
viktigt lärande exempel. 

Genom möjligheter för kollegialt lärande och en löpande kun-
skapsutveckling, skapas bättre förutsättningar för medborgarna att få 
mer anpassade och skräddarsydda behandlings- och undervisnings-
metoder samt ett mer ändamålsenligt bemötande. Medarbetarna i sin 
tur kan genom stärkt kunskap känna tilltro till den egna förmågan och 
lita till sina egna bedömningar. Genom kunskapsutveckling och större 
utbyte av idéer och erfarenheter kan medarbetarnas verktygslådor av 
lärandeverktyg, behandlingsmetoder och bemötande breddas vilket 
medför att arbetet blir mer givande och stimulerande. 

För att kunna bygga tillit inom verksamheter behöver det finnas 
tilltro till både den egna och till andras förmåga. I tillitsbygget spelar 
kunskap en central roll. Genom kunskapsutveckling och kunskaps-
överföring både internt och externt kan den professionella kun-
skapsbasen utvecklas och tilltron till den egna och andras förmåga 
stärkas. 

 

Delegationens rekommendationer: Verksamhetsledningar och 
medarbetare inom kommunsektorn bör tillsammans skapa en över-
blick av verksamheten för att identifiera hur arenor för gemensamt, 
kollegialt lärande, kan skapas inom och utanför olika verksamhets- 
och professionsgränser. Arbetet bör organiseras så att det finns både 
regelbundna och spontana tillfällen att diskutera problem samt 
överföra kunskap och erfarenheter för att därigenom lära av va-
randra. Att etablera sådana arbetsformer och en god lärande kultur 
förutsätter ett aktivt och närvarande ledarskaparbete. 

7.3.2 Organisera för stärkt samverkan mellan lärosätena 
och verksamheterna inom hälso- och sjukvård, skola 
och omsorg  

För att skapa bättre förutsättningar för verksamhetsnära forskning som 
beskrevs under avsnitt 7.1.3 behöver även verksamheterna själva i högre 
utsträckning organiseras för att skapa strukturer för samarbete med 
lärosätena och forskningen. Verksamhetsledningarna inom hälso- och 
sjukvård, skola, omsorg behöver ta ett ökat ansvar för att skapa 
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möjligheter till samverkan mellan forskning och det praktiska arbetet 
i verksamheterna. Det finns i dag bland annat begränsade möjlig-
heter för anställda inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg att 
på deltid bedriva forskning som kan användas för kunskaps-
utveckling inom verksamheten. Det saknas också utrymme och tid 
för de yrkesverksamma i verksamheterna att bedriva forskning (se 
SOU 2018:19).  

Detta utrymme och samverkan kan skapas på olika sätt. Ett 
exempel är den nya tjänsten universitetssjuksköterska som skapats 
på Karolinska universitetssjukhuset.  

För att verksamhet och lärosäte ska kunna ha ett fruktbart utbyte 
behöver tillfällen för möten och relationsbyggen skapas av ledar-
skapet. Ett gott exempel på ett samarbete mellan en kommunal verk-
samhet och lärosäten, är äldreförvaltningen i Stockholms stads sam-
arbete med högskolor och institut. Detta exempel och hur sam-
arbetet organiserats beskrivs mer utförligt i avsnitt 5.6.3. 

Hur arbetet ska organiseras och fördelas mellan olika arbetsupp-
gifter och hur mycket tid som kan avsättas för forskning, behöver 
ske utifrån varje verksamhets unika förutsättningar. Ökad tid för 
forskning kan riskera sämre tillgänglighet för medborgaren om 
medarbetaren ofta är frånvarande från sitt arbete. Det är därför 
viktigt med långsiktig planering och avvägningar så att forskningen 
inte sker på bekostnad av ett sämre möte med medborgaren. Men att 
inkludera forskningssamverkan i planeringen och se över hur 
verksamheten kan möjliggöra utrymme och bättre strukturer för 
samverkan med lärosäten, behöver bli en central fråga. I likhet med 
”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring” 
(SOU 2018:19) bedömer Tillitsdelegationen att verksamheterna inom 
ramen för medarbetares befintliga arbetsuppgifter på ett bättre sätt 
behöver möjliggöra och uppmuntra samverkan med lärosäten kring 
verksamhetsnära forskning.  
 

Delegationens rekommendationer: Verksamhetsledningar 
inom kommunsektorn bör organisera för att stärka samverkan 
med lärosätena som bedriver forskning inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg och skapa utrymme samt förutsättningar för 
medarbetare att bedriva verksamhetsnära forskning.  
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7.3.3 Uppmuntra och skapa strukturer för samverkan över 
verksamhetsområden och över professionsgränser 

Förvaltningschefer och verksamhetsledningar i kommuner och lands-
ting bör skapa strukturer för samverkan över professionsgränser och 
verksamhetsområden. Hela styrkedjan, från förvaltningschef till med-
arbetarna som opererar närmast medborgarna, behöver involveras för 
att möjliggöra detta.  

Samverkan över disciplin- och professionsgränserna behöver 
utökas och premieras. Genom att arbeta mer i team mellan berörda 
discipliner/professioner/verksamheter som utformas utifrån med-
borgaren i fokus, kan kunskap och erfarenheter utbytas och anpassas 
till medborgarens bästa. Arbetsprocesserna behöver bli mer flexibla 
för att kunna möta medborgarens behov. Risken att medborgaren 
faller mellan stolarna kan därmed minskas samtidigt som nya insikter 
och kunskaper kan utvecklas i de team som denne är i kontakt med.  

Genom att samarbeta kring det ”runda bordet” där mötet med 
medborgaren står i centrum, kan nya kunskaper och idéer utvecklas. 
Detta kan ge mer anpassade och riktade insatser till medborgaren, 
som då har större chans att ta del av en behandling eller undervis-
ningsmetod som ger önskat resultat. Medarbetarna kan utveckla sin 
egen kunskap genom att samarbeta med andra.  

Några av försöksverksamheterna som Tillitsdelegationen följt 
har gett oss lärdomar om hur samverkan kan fungera i praktiken och 
generera nya kunskaper och insikter. Falu kommun, Skönsmon i 
Sundsvalls kommun och Alingsås kommun3 har visat på hur nya 
arbetsprocesser kan skapa bättre samverkan över verksamhets- och 
professionsgränser, se utförlig beskrivning av dessa i kapitel 5.  

 

Delegationens rekommendationer: Verksamhetsledningar ino
m kommunsektorn bör uppmuntra och skapa strukturer för sam-
verkan över verksamhetsområden och över professionsgränser. 
Verksamheterna behöver bli mer flexibla för att kunna hantera 
både dagens och framtidens utmaningar.  

                                                                                                                                                               
3 Se tidigare not 11, s. 177. 
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7.3.4 Uppmuntra och skapa strukturer för att involvera 
brukaren, patienten, eleven i tjänsteutvecklingen 

Verksamheterna bör prioritera och skapa strukturer för samska-
pande med medborgare för tjänsteutveckling inom hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg. För att möjliggöra detta behöver det 
skapas strukturer i hela styrkedjan i verksamheterna.  

Kraven från medborgare ökar på att välfärdstjänster av hög kvali-
tet ska kunna levereras samtidigt som både komplexiteten i tjäns-
terna och den totala efterfrågan ökar. Verksamheterna står inför 
stora utmaningar för att kunna leverera det som efterfrågas samtidigt 
som rekryteringsbehoven ser ut att bli svåra att täcka framöver om 
inget förändras. Vi behöver tänka i nya banor, ta del av varandras 
kunskaper och utveckla nya metoder för att kunna möta framtidens 
utmaningar. Medborgaren är den som i första ledet kan utvärdera 
och bidra med omedelbar respons på hur tjänsten upplevdes och 
skulle kunna utvecklas. Att kunna diversifiera och anpassa behand-
lingsmetoder och undervisningsmetoder efter olika individers förut-
sättningar och behov skulle kunna öka både nöjdheten och resulta-
ten. Genom att ta tillvara på de upplevelser och reflektioner som 
medborgaren får i mötet kan även ny teknik och innovationer ut-
vecklas. Med hjälp av ny teknik kan sedan medborgaren utföra och 
vara delaktig i behandlingen eller utbildningen, vilken också kan av-
lasta sjukvård, omsorg och skola som bland annat kan ge utrymme 
för stöd och service till medborgare med sammansatta behov.  

Att rikta fokus mot brukaren, patienten, eleven finns också 
naturligt i den professionella etiken inom många av välfärdssektorns 
yrkesgrupper. Detta ger i sin tur kraft och mening åt de yrkespro-
fessionellas uppdrag att fokusera på medborgaren och mötet med 
denne (se Bringselius 2018). Om verksamheterna kan orientera sig 
mot medborgaren är det troligt att andra principer som helhetssyn, 
samverkan, delegering och öppenhet naturligt kommer följa i dess 
spår och tillit byggas. Genom försöksverksamheterna har det blivit 
tydligt att de verksamheter som lyckats rikta fokus mot 
medborgaren i kombination med andra principer, också kommit 
långt i att bygga en mer tillitsfull styrning och ledning.  
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I de tidigare beskrivna försöksverksamheterna i Falu kommun, 
Skönsmon och Alingsås kommun4 har det långsiktiga förändrings-
arbetet haft medborgaren i fokus och genom det flyttat fokus från 
stuprör och den egna yrkesgruppen. Alla försöksverksamheterna har 
i mer eller mindre utsträckning haft medborgarens fokus, men 
”Bostad först” i Helsingborgs stad har involverat brukarna i tjänste-
utvecklingen. Detta har resulterat i en mer anpassad och inklu-
derande socialtjänst.  

Ökat fokus och inkluderande av brukare, patienter och elever 
ställer dock även ökade krav på kunskap om hur olika gruppers olika 
förmåga att delta ska hanteras. Det behöver finnas en diskussion och 
medvetenhet i verksamheterna kring brukarens, patientens, elevens 
rätt till likvärdig behandling för att inte riskera att gynna starka grup-
per på bekostnad av svagare grupper med mindre förmåga att kunna 
påverka. Diskussioner inom verksamheterna kring likvärdig behand-
ling och bemötande blir än viktigare när medborgaren involveras i 
större utsträckning. Det är även viktigt att rättssäkerheten för 
medborgaren bibehålls. 

Att involvera medborgaren ställer höga krav på tillitsfulla rela-
tioner. Det handlar i detta fall om att öka benägenheten att lita på 
både andra aktörer och på medborgaren. Tillit är i allra högsta grad 
en viktig del i att skapa värdefulla och utvecklande samarbeten som 
i slutändan kan komma medborgaren till gagn. 

 

Delegationens rekommendation: Verksamhetsledningar inom 
kommunsektorn bör uppmuntra och skapa strukturer i verksam-
heten för att ta tillvara brukarens, elevens, patientens synpunkter, 
erfarenheter och behov vid verksamhets- och tjänsteutveckling.  

7.3.5 En samlad organisation som stödjer det goda mötet  

För att välfärdens tjänster ska bli så bra som möjligt behöver hela 
styrkedjan, från högsta ledning, till stabsfunktioner, första linjens 
chefer och närbyråkrater ha ett gemensamt uppdrag att stödja mötet 
med medborgaren. För att kunna uppnå ett gemensamt uppdrag är 
Tillitsdelegationens slutsats att ett första steg är att välfärdssektorn 

                                                                                                                                                               
4 Se tidigare not 11, s 177. 
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måste sluta dela upp verksamheterna i kärnverksamhet och stödverk-
samhet. Denna uppdelning kan vara relevant vid strategisk översyn 
kring planering och rekrytering men att organisera arbetet på detta 
sätt är inte ändamålsenligt om en verksamhet vill åstadkomma en 
tillitsbaserad styrning och ledning. Att organisera arbetet utifrån en 
kärnverksamhet och en stödverksamhet med separata uppdrag och 
placering skapar en distans mellan de olika delarna, vilket inte skapar 
de bästa förutsättningarna för samarbete eller möjligheten att nå 
gemensamma mål. För att mötet mellan medarbetaren och medbor-
garen ska bli så bra som möjligt behöver hela verksamheten agera 
utifrån en gemensam uppdragsbeskrivning och värdegrund med verk-
samhetens syfte och medborgaren i fokus. Alla delar ska bidra till men 
också uppleva att de är viktiga delar för uppdragets genomförande. 
Verksamheter som i högre grad är integrerade och involverade i 
verksamhetens uppdrag bidrar också mer ändamålsenligt till detta. 
De delar av verksamheten som inte bidrar bör få ett nytt uppdrag 
eller tas bort helt. 

Alla delar av verksamheten bör organiseras utifrån ett fokus på 
verksamhetens gemensamma uppdrag. Medarbetare inom exempel-
vis HR, IT, kommunikation och lokalvård måste vara integrerade 
delar av verksamheten. Deras uppdrag påverkar medborgaren även 
om deras arbete inte alltid uppfattas av denne. Genom att avlasta och 
skapa förutsättningar för lärare, sjuksköterskor och socialsekrete-
rare, kan högfungerande stödfunktioner värna mötet i välfärdssektorn. 
Om däremot detta uppdrag misslyckas, kommer medborgaren ofrån-
komligen att drabbas negativt. Tillitsdelegationen bedömer att det 
oftast finns vinster med att integrera det som ofta benämns som 
stödfunktionernas uppdrag och målbild med kärnuppdraget. Ett när-
mare samarbete och mer tydligt upparbetade kontaktvägar mellan 
s.k. stödfunktioner och kärnverksamhet skapar en ömsesidig förståelse 
för varandras uppdrag. Det finns behov av att utveckla och stärka 
denna ömsesidiga förståelse, och därigenom bygga tillit mellan stöd-
funktioner och kärnverksamhet, i många välfärdssektorer. Om sam-
syn och tillit saknas kan det orsaka administrativa tidstjuvar och 
ibland till och med inbördes konkurrens mellan s.k. stödverksamhet 
och kärnverksamhet om exempelvis resurser.  

En s.k. stödverksamhet som ofta hamnar på armlängds avstånd 
från verksamhetens styrning är upphandling. Ungefär en femtedel 
av verksamheten som bedrivs inom välfärdssektorn utförs av andra 
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aktörer än de offentliga. Det gör att upphandling och relationen 
mellan offentliga beställare och privata utförare sätter viktiga ramar 
för hur en tillitsbaserad styrning och ledning kan fungera. Dagens 
upphandlingsform riskerar att skapa administrativa tidstjuvar och 
onödig detaljstyrning inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg. 
Det leder till minskat handlingsutrymme för medarbetarna och 
mindre anpassade tjänster för medborgarna. För att utveckla en mer 
tillitsfull upphandling bör kommuner och landsting i högre grad 
integrera upphandlingen i styrningen av verksamheterna. Upphand-
ling av varor eller tjänster spelar en viktig roll för många verksam-
heter inom välfärdssektorn men ofta hamnar upphandlingen vid 
sidan av den konventionella styrkedjan. Detta behöver utvecklas för 
att skapa en upphandling som i högre grad bidrar till att skapa 
förutsättningar för mötet mellan medarbetaren och medborgaren. 
Kommuner och landsting behöver också utveckla sin egna roll som 
beställare av tjänster genom att ha en kontinuerlig dialog med poten-
tiella utförare men också att ha en tydlig intern process där med-
arbetare, chefer och medborgare kan ge input på hur väl den upp-
handlade tjänsten eller produktens fungerar. Kommuner och landsting 
bör i högre utsträckning utnyttja möjligheterna att använda sig av för-
längningsklausuler och referenstagning för att säkerställa kvaliteten. 

Den del av verksamheten som sköter datainsamling (exempelvis 
statistiker, controllers eller IT-tekniker) utgör också en viktig stöd-
funktion. Datainsamling kan ibland utgöra administrativa tidstjuvar 
som stjäl resurser från hälso- och sjukvården, skolan och omsorgen. 
Men datainsamling är samtidigt en grundläggande förutsättning för 
en ändamålsenlig uppföljning, kvalificerad utvärdering och forsk-
ning. Det är med hjälp av data från verksamheterna som hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg kan utvecklas och förbättras, något som 
ligger i såväl medarbetare, medborgarens och samhällets intresse (se 
mer i avsnitt 7.1.3). När det gäller datainsamlingen kan tekniska 
innovationer som tillåter automatiserad datainsamling eller att upp-
gifter bara behöver registreras en gång innebära minskade admini-
strativa tidstjuvar. Att minska dessa administrativa tidstjuvar bör 
vara en prioriterad fråga för verksamheterna inom välfärdssektorn.  

I dag arbetar en del av personalen inom hälso- och sjukvården, 
skolan och omsorgen med relativt sett enkla men tidskrävande arbets-
uppgifter, samtidigt som det är brist på medarbetare som behövs till 
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de riktigt svåra uppgifterna. Även här kan innovationer inom auto-
matisering spela en nyckelroll för att öka vad vi får ut av det 
humankapital som finns inom välfärdssektorn i dag. Algoritmer, 
program och robotar kan lösa många av dessa arbetsuppgifter som 
tar mycket tid från verksamheterna i dag. Här finns exempel från 
Trelleborgs kommun där viss handläggning av ekonomiskt bistånd 
har automatiserats. Vid våra Besök Tillit inom sjukvården har vi även 
fått flera exempel på hur medarbetare med hälso- och sjukvårds-
kompetens utför enklare administrativa uppgifter som inte kräver 
denna kompetens.  

Tillitsdelegationen menar därför att administrativa arbetsuppgif-
ter i huvudsak ska utföras av administratörer eller automatiserade 
program och att servicetjänster inom hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg i huvudsak ska utföras av medarbetare som anställs för detta. 
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg 
bör främst kunna ägna sig åt att skapa värde för medborgaren. 
 

Delegationens rekommendationer: De s.k. stödfunktioner som 
finns bör utgöra en integrerad del av verksamheterna samt ges ett 
tydligt uppdrag att stödja verksamhetens övergripande syfte och 
uppdrag. Kommuner och landsting bör ha som inriktning att 
anställa administratörer alternativt automatisera administrativa 
arbetsuppgifter för att skapa tid och handlingsutrymme för 
medarbetarna inom välfärdssektorn att ägna sig åt kärnuppgifter. 
Datainsamling och handläggning av enklare ärenden bör auto-
matiseras så långt detta är möjligt. 

Stödfunktioner för chefer inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg 

För att ha utrymme att vara ledare krävs också att chefer får stöd. 
Därför bör organisationens stödfunktion som kommunikation, 
personal/HR, ekonomi och controllers- och, verksamhetstrateger 
fokusera på att både ta fram underlag och stöd för chefer. Det kan 
t.ex. handla om rekrytering, rehabilitering, teknisk support, lokal-
frågor och dokumentation men också frågor som lokal- och fastig-
hetsskötsel. Studier visar att en otydlig organisation genererar 
administrativa tidstjuvar. I sin tur bidrar dessa till att chefens till-
fredsställelse med den egna prestationen minskar och att stressen 
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ökar. Det är upp till chefer och beslutsfattare på strategisk nivå att 
se till att resurs- och ansvarsfördelningen är rättvis och tydlig för alla 
parter, samt att alla chefer har lagom många underställda för att klara 
av sitt uppdrag. Överbelastning och fragmenterade arbetsdagar är 
vanligt förekommande bland cheferna inom den kommunsektorn. 
Fokus på administration och dokumentation förefaller ha ökat på 
bekostnad av chefernas möjligheter att engagera sig i långsiktig verk-
samhetsutveckling och när det gäller att vara närvarande för sina 
medarbetare.  

Chefer inom socialt arbete, omsorg och utbildning ansvarar för 
de största personalgrupperna på svensk arbetsmarknad. Cheferna är 
också belastade med en lång rad uppgifter som ligger långt ifrån 
chefsuppdraget som en följd av otillräckliga stödstrukturer. Det finns 
dock goda exempel på motsatser. I Söderhamns kommun genomförs 
exempelvis en satsning på tillitsbaserat ledarskap med inslag av 
medarbetarskap inom äldreomsorgen. För att göra det möjligt har 
politikerna beslutat att det ska anställas fler enhetschefer, bland 
annat för att skapa utrymme för det man kallar dialogsamtal som är 
en del av det tillitsbaserade ledarskapet i kommunen.  
 

Delegationens rekommendation: Chefer inom  skola och 
omsorg bör ges förutsättningar och utrymme att utöva sitt yrke 
som just chefer. Kommunledningar bör säkerställa att chefer ges 
ett tillräckligt stort administrativt stöd. Vidare bör chefer ges 
ansvar över ett rimligt antal medarbetare, så att förutsättningarna 
för det närvarande och coachande ledarskapet säkerställs. 

7.4 En lärande tillsyn 

Utgångspunkten i Tillitsdelegationens arbete med tillsyn har varit 
regeringens ambition att om möjligt utveckla tillsynen så att denna 
bidrar mer till verksamhetsutveckling (Dir. 2016:51). Tillitsdelega-
tionen konstaterar att tillsyn och granskning, precis som andra mer 
kontrollerande styrmedel, behöver utformas med särskilt stor hänsyn 
till hur dessa styrsignaler tas emot. Det är viktigt inte minst givet den 
svenska förvaltningstraditionen som kan sägas bygga på samförstånd, 
kompromissvilja och hederlighet (SOU 2002:14). Hur tillsynen på-
verkar de granskades tillit till granskaren utgör här en viktig aspekt.  



Slutsatser, förslag och rekommendationer till stöd för mer tillit i styrning och ledning SOU 2018:47 

348 

Den statliga tillsynen, så som den är utformad i dag, tycks bidra 
till viss utveckling i granskade verksamheter, t.ex. genom att ge upp-
hov till reflektioner kring arbetssätt och genom att sätta press på 
verksamheter att genomföra förändringar. Tillsynen sätter också 
normer som har effekter bortom de specifika verksamheter som är 
föremål för tillsyn. Samtidigt skapar den även vissa oönskade effek-
ter och kan ibland förstärka en kultur som inte är gynnsam för 
patienter, elever och brukare. Hur tillsynen påverkar de som grans-
kas varierar också stort enligt forskningen. Variationer i utfall beror 
inte bara på vad och hur tillsynsmyndigheterna väljer att granska, utan 
också på egenskaper hos den verksamhet som granskas. Inspektörer-
nas bakgrund, kompetens och bemötande har stor betydelse för ut-
fallet, liksom hur relationen mellan granskare och granskad utvecklas.  

Tillitsdelegationen konstaterar att tillsynen kan bidra mer till ut-
veckling om den förändras i vissa avseenden. Vi drar t.ex. slutsatsen 
att tillsyn som omfattar kvalitativa aspekter och som utgår från ett 
bredare brukarperspektiv har bättre förutsättningar att bidra till ut-
veckling jämfört med ett snävare, juridiskt perspektiv. För att han-
tera den spänning som finns mellan kontroll och utveckling, samt 
maktrelationen mellan granskare och granskad, behöver tillsynen 
där så är möjligt och lämpligt betona dialog, samskapande, hänsyn 
och anpassning till sammanhanget. Dessa inslag främjar tillit som i 
sin tur är en förutsättning för att tillsynen ska bidra till verksamhets-
utveckling. För att gå i denna riktning, utan att samtidigt försämra 
tillsynens kontrollerande funktion, behöver tillsynen enligt Tillits-
delegationens mening hantera variationen hos de granskade bättre 
genom att bli mer situations- och verksamhetsanpassad.  

Baserat på dessa slutsatser föreslår vi nedan att regeringen för-
tydligar tillsynens inriktning i en skrivelse till riksdagen. Vi bedömer 
att ett förtydligande från regeringens sida är tillräckligt och ser inte 
behov av att t.ex. ändra definitionerna av tillsyn i de sektorslag-
stiftningar som styr hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Där-
utöver lämnar vi förslag på två lagändringar avseende bestämmelser 
som vi bedömer är oförenliga med den inriktning på tillsynen som 
föreslås. 
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Delegationens förslag: 

Regeringen ska 

– förtydliga tillsynens inriktning inom hälso- och sjukvård, 
omsorg och skola till Riksdagen.  

– lämna förslag på att den tvingande bestämmelsen om vites-
föreläggande i skollagen (2010:800) (26 kap. 27 §, andra stycket) 
tas bort. 

– lämna förslag på att patientsäkerhetslagens (2010:659) be-
stämmelse om tillsynens inriktning (7 kap. 3 §, andra stycket) 
tas bort.  

7.4.1 Förtydliga att den statliga tillsynen ska vara situations- 
och verksamhetsanpassad  

Nuvarande generella inriktning på den statliga tillsynen slogs fast av 
regeringen i skrivelsen 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och effektiv 
tillsyn. I skrivelsen betonas tillsynens kontrollerande funktion, där 
konstaterande av avvikelser utifrån regelverket samt krav på rättelse 
utgör det främsta verktyget för att avhjälpa brister. Skrivelsen möj-
liggör genom undantag en något bredare tolkning inom t.ex. vården 
och omsorgen, men säkerställer inte en sådan. Delegationen föreslår 
mot bakgrund av de slutsatser vi drar om tillsyn att regeringen i en 
skrivelse till riksdagen förtydligar tillsynens syfte och inriktning på 
områdena hälso- och sjukvård, skola och omsorg, där nuvarande 
kontrollerande inriktning i stället utgör en av flera. Syftet är att 
förbättra tillsynens effektivitet och att utforma den på ett sätt som 
bidrar mer till utveckling. Skrivelsen bör betona kvalitativ gransk-
ning, dialog och samskapande samt situations- och verksamhets-
anpassning. 

En mer kvalitativ granskning ur ett bredare brukarperspektiv 

Vid tillsyn av verksamheter som består av kvalitativa insatser till 
människor – såsom hälso- och sjukvård, skola och omsorg – behöver 
granskningen också vara tillräckligt kvalitativ och bred till sin natur 
för att fånga det som är väsentligt för patienter, elever och brukare. 
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Med ett starkare brukarperspektiv i tillsynen kan den även bidra till 
att motverka den kultur av rädsla, överdokumentation och 
”juridifiering” som många vittnar om. Hur tillsynen påverkar kulturen 
är en viktig aspekt, inte minst utifrån perspektivet tillitsbaserad 
styrning och ledning.  

Att endast bedöma om en verksamhet bedrivs ”rätt eller fel” uti-
från regelverkets krav utgör inte en ändamålsenlig inriktning på till-
synen av hälso- och sjukvård, skola och omsorg generellt sett. 
Tillsynen av vården och omsorgen liksom kvalitetsgranskningen av 
skolan håller visserligen på att utvecklas i denna riktning redan i dag. 
Vi ser dock ett behov av ett förtydligande som rör samtliga dessa 
sektorer där vikten av mer kvalitativa inslag betonas. Med kvalitativ 
granskning avses inte en detaljerad bedömning av kvaliteten i 
verksamheterna, utan snarare en mer sammanvägd bedömning av för 
brukarna relevanta aspekter – även där dessa är svåra att mäta.  

Det bör påpekas att vår uppfattning är att den statliga gransk-
ningen bör utvecklas i den riktning som beskrivits, oavsett om den 
utförs genom en förändrad tillsyn eller i form av utvecklad tillsyn 
och kvalitetsgranskning i kombination. Skolmyndighetsutred-
ningens (SOU 2018:41) förslag om att kvalitetsgranskning bör för-
svinna till förmån för en mer kvalitativt inriktad tillsyn, är därför 
förenligt med de förslag som här framförs. Om kvalitetsgransk-
ningen upphör, är det därför viktigt att tillsynen omfattar läro-
planerna i bred bemärkelse inklusive mål och riktlinjer såsom 
Skolmyndighetsutredningen föreslagit. 

Ökad dialog och samskapande 

Ytterligare sätt för tillsynen att bidra mer till lärande och utveckling 
i granskade verksamheter är dels att öka inslagen av muntlig dialog 
på bekostnad av skriftlig och dels att förskjuta tyngdpunkten något 
från bedömningen och beslutet till övriga delar av tillsynsprocessen. 
Med tillsynsprocessen avses allt från val av fokus eller tema för 
granskning till en första kontakt med den tillsynade, genomförande 
av tillsynen och återföring till den tillsynade samt till en bredare 
krets. Medan själva bedömningen har en hämmande effekt på möj-
ligheten att bidra till utveckling (se Malmö stads försöksverksamhet 
i 6.2.4) har dialog och interaktion en främjande effekt. Forskning om 
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lärande organisationer och förbättringskunskap brukar t.ex. betona 
att lärande uppstår i sociala sammanhang, genom produktiva in-
teraktioner och samskapande (Andersson m.fl. 2018). Dialog och 
interaktion mellan inspektörer och de tillsynade upplevs också av 
många skapa större nytta än själva beslutet eller resultatet av gransk-
ningen (Andersson m.fl. 2018; Governo 2018).  

Tillitsdelegationen bedömer att reformeringen av tillsynen de 
senaste decennierna har genererat en alltför försiktig hållning från 
tillsynsmyndigheternas sida, där inspektörer inte vågar dela med sig 
av sin kunskap av rädsla för att riskera oberoendet. Detta trots att 
såväl IVO som Skolinspektionen har i uppdrag att ge råd och väg-
ledning till representanter för verksamheterna. Vi menar att tillsyns-
myndigheterna kan öka inslagen av dialog utifrån goda exempel och 
kring t.ex. förändrade arbetssätt. En viss ökning av dessa inslag från 
nuvarande nivå skulle i vår mening fungera mer stödjande och utveck-
lingsfrämjande utan att äventyra oberoende.  

Att öppna upp för en något mer konsultativ hållning från till-
synens sida betyder inte att tillsynsmyndigheten övertar ansvaret för 
utvecklingen av verksamheterna. Det är de kommunala och enskilda 
huvudmännen samt enskilda verksamheter som ansvarar för både 
kvaliteten och utvecklingen lokalt. Regeringen och tillsynsmyndig-
heterna behöver fortsatt vara tydliga på denna punkt. Tillsynen kan 
dock i större utsträckning stödja och stimulera utveckling (jämför 
skr. 1996/97:112 och prop. 2007/08:50 där denna åtskillnad betonas).  

Att öka inslagen av dialog innebär inte heller ett övertagande av 
rent utvecklingsstödjande uppgifter som exempelvis Skolverket har, 
utan om att granska på ett sätt som inte hämmar utveckling och om 
att i samband med granskning använda inspektörernas erfarenhet 
och kompetens mer än i nuläget. Vi menar också att det faktum att 
staten ser behov av att ta ett särskilt stort ansvar för att stödja 
skolhuvudmännen (t.ex. genom Skolverkets satsning Samverkan för 
bästa skola) inte för den skull motiverar en alltför försiktig hållning 
från tillsynens sida, snarare tvärtom. Tillsynen och den stödjande 
verksamheten bör dock ha en nära samverkan för att undvika 
betydande överlappning.  

Tillsynsmyndigheterna bör även uppmuntras att öka inslagen av 
samskapande med granskade verksamheter, t.ex. genom att inkludera 
de granskades egen kunskap i den inledande risk- och behovsanalysen. 
Här är det inte möjligt att gå lika långt som i de försöksverksamheter 
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som rör kommunala initiativ till granskning (se kapitel 6). Det 
främsta syftet är inte heller att införa inslag av frivillighet i den 
statliga tillsynen, utan att använda verksamheternas kunskap och 
erfarenhet för att öka träffsäkerheten och relevansen i granskningen. 
Det främjar samtidigt tilliten från den granskades sida till granska-
ren, vilket är viktigt för hur tillsynens resultat mottas.  

En tillsyn som hanterar variationen hos granskade verksamheter 

För att gå i den riktning som beskrivits ovan utan att samtidigt 
försämra tillsynens kontrollerande funktion, behöver tillsynen 
enligt delegationen bli mer situations- och verksamhetsanpassad. En 
standardiserad tillsyn som inte anpassas till verksamhet och 
sammanhang, kan fungera onödigt hämmande på utveckling. En mer 
situations- och verksamhetsanpassad statlig tillsyn innebär en större 
differentiering i metoder och arbetssätt. Ur ett systemperspektiv 
och utifrån förbättringskunskap handlar det om att hantera varia-
tionen hos verksamheterna – att bemöta olika verksamheter olika – 
för att minska variationen i utfall. Utfall kan t.ex. åsyfta god kvalitet 
i verksamheterna eller ett fungerande utvecklingsarbete. Som konsta-
terades i kapitel 6 så behöver t.ex. undermåliga verksamheter med 
allvarliga brister en annan tillsyn än verksamheter med mindre brister. 
En standardiserad tillsyn som inte anpassas till verksamhet och 
sammanhang, kan fungera onödigt hämmande på utveckling.  

Att situations- och verksamhetsanpassa tillsynen mer innebär en 
större variation både i vad som granskas och hur det granskas. Det 
kan t.ex. ske genom att låta regionala riskanalyser få större genom-
slag i myndigheternas prioriteringar jämfört med IVO:s och Skol-
inspektionens nuvarande tillsyn. Ett annat sätt är att i tillsynen 
undersöka orsakerna till olika brister mer och låta dessa påverka vilka 
metoder som används och vilka åtgärder som vidtas. Ytterligare ett 
exempel är att verksamhetstillsyn kan varvas med tillsyn som tar sin 
utgångspunkt i systemfel, t.ex. grupper av brukare som ofta faller 
”mellan stolarna” och orsaker såsom bristande samverkan mellan 
kommuner och landsting. Dessa kan fångas upp t.ex. via anmäl-
ningsärenden och ligga till grund för en tillsyn som har potential att 
bidra mer till utveckling inte bara i en enskild verksamhet.  
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Delegationens förslag: Regeringen ska i en skrivelse till riks-
dagen förtydliga att tillsynen av hälso- och sjukvård, skola och 
omsorg ska vara situations- och verksamhetsanpassad i syfte att 
fungera såväl kontrollerande som främjande av utveckling. Syftet 
med tillsynen bör på lång sikt vara att bidra till utveckling. På kort 
sikt och i en enskild tillsyn kan syftet variera mellan kontroll och 
utveckling, beroende på behov och situation. För att tillsynen ska 
bidra mer till utveckling behöver den vara tillräckligt bred och 
kvalitativ i syfte att kunna fånga det som är väsentligt för 
patienter, elever och brukare. Dialog och samskapande utgör 
därför viktiga metoder för att främja utveckling. 

7.4.2 Skollagens bestämmelse om tvingande vite i vissa 
situationer tas bort 

Sedan 2015 gäller enligt 26 kap. 27 §, andra stycket skollagen 
(2010:800) att Skolinspektionen ska förena ett föreläggande med 
vite om föreläggandet avser en eller flera brister som allvarligt 
försvårar förutsättningarna för eleverna att nå målen för utbild-
ningen och vitet inte av särskilda skäl är obehövligt. Skälen bakom 
införandet av dessa regler var främst att Skolinspektionen inte ansågs 
använda vitesinstrumentet tillräckligt ofta samt att en tydligare styr-
ning av när vite bör användas ansågs ha förutsättningar att göra till-
synen mer effektiv (prop. 2013/14:112, s. 43).  

Tillitsdelegationen anser, i likhet med Skolmyndighetsutred-
ningen (SOU 2018:41), att denna bestämmelse ska tas bort. Bestäm-
melsen har enligt Skolinspektionen resulterat i en överanvändning 
av vite som inte är ändamålsenlig. En överanvändning av vite skapar 
också negativa bieffekter och försvårar en tillsyn där metoder an-
passas till behoven i en viss verksamhet och situation.  
 

Delegationens förslag: Bestämmelsen om att Skolinspektionen 
ska förena ett föreläggande med vite i vissa situationer tas bort 
för att möjliggöra situationsanpassning och en mer tillitsbaserad 
styrning och ledning. Tillsynsmyndigheten får därmed förena ett 
föreläggande med vite.  
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7.4.3 Patientsäkerhetslagens bestämmelse om att tillsyn 
främst ska inriktas på vårdgivarens systematiska 
patientsäkerhetsarbete tas bort 

Enligt 7 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska tillsynen främst 
inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter 
enligt 3 kap. Kapitlet behandlar vårdgivarens skyldighet att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Bestämmelsen infördes för att 
tillsynsuppdraget skulle korrespondera med det ökade fokus på vård-
givarens ansvar som lagen innebar. Genom att granska vårdgivarnas 
egna kontroll- och ledningssystem snarare än hur enskilda yrkesut-
övare fullgör sitt uppdrag, skulle en mindre repressiv miljö uppnås 
(prop. 2009/10:210). 

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete är 
viktigt, men som huvudsaklig inriktning innebär det en mer indirekt 
och smalare granskning än den som är förenlig med en lärande 
tillsyn. Ett alltför ensidigt fokus på det systematiska patientsäker-
hetsarbetet i tillsynen kan vidare försvåra den kulturförändring som 
delegationen vill se mot mer fokus på insatserna till patienterna på 
bekostnad av fokus på planer, dokumentation och formalia som i 
förlängningen kan leda till ett ”checklistementalitet” (se vidare i 
Tillitsdelegationens delbetänkande En lärande tillsyn). Tillsyn av det 
systematiska patientsäkerhetsarbetet bör enligt delegationens upp-
fattning därför vara en av flera möjliga inriktningar i tillsynen snarare 
än den huvudsakliga. Patientsäkerhet utgör dessutom endast en av 
flera viktiga dimensioner av god vård, såsom det definieras i hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30). Övriga dimensioner är också viktiga 
ur ett tillsynsperspektiv.  

 

Delegationens förslag: Patientsäkerhetslagens bestämmelse om 
att tillsynen främst ska inriktas på granskning av vårdgivarens 
systematiska patientsäkerhetsarbete tas bort. Denna lydelse 
indikerar en smalare och mer indirekt granskning än den Tillits-
delegationen förespråkar. 
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7.5 Ersättningsmodeller  

I enlighet med direktiven lämnade Tillitsdelegationen i juni 2017 ett 
delbetänkande som fokuserar på ersättningsmodeller. Uppdraget i 
delbetänkandet var att kartlägga och analysera ersättningsmodeller-
nas styrande effekter och att undersöka på vilket sätt ersättnings-
modeller tydligare kan koppla den ekonomiska ersättningen till en 
bred och allsidig kvalitetsutveckling, ändamålsenlighet, samhälls-
ekonomisk effektivitet och främjande av innovation (se direktiven i 
bilaga 1). I delbetänkandet redovisade vi en kartläggning av de sty-
rande effekterna hos olika ersättningsmodellerna. 

Särskilt analyserades hur ersättningsmodellerna tydligare kan 
främja kvalitet och utveckling av verksamheterna med stöd av med-
arbetarnas kunskap och kompetens samt hur ersättningsmodellerna 
kan bidra till att medarbetarnas förslag till kvalitetsförbättringar tas 
till vara. Vi har inte sett någon anledning att revidera våra slutsatser 
från delbetänkandet. Tvärtom har försöksverksamheten i Region 
Skåne bekräftat de slutsatser som vi lämnade i förra delbetänkandet 
(se avsnitt 5.1.1 och kapitel 5 i Styra och leda med tillit – forskning 
och praktik (SOU 2018:38)). 

Det finns ingen perfekt ersättningsmodell 

Alla ersättningsmodeller har för- och nackdelar, de kommer med en 
kostnad. Därför måste den samlade effekten av dem beaktas. Ersätt-
ningsmodellerna riktar sig mot den yttre motivationen, dvs. motiva-
tion som stimuleras av yttre faktorer som belöningar, hos medarbe-
tarna. Det kan medföra att även om ersättningsmodellen bidrar till 
att de politiska ambitionerna uppnås, kan den få en rad oavsiktliga 
effekter såsom lägre inre motivation och sämre möjligheter att ta 
tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang för att anpassa 
tjänsterna till medborgarnas behov och för att bidra till innovation. 

Styrning genom ersättningsmodeller får inte alltid avsedda effek-
ter. Ibland försöker man hantera negativa sidoeffekter genom att in-
troducera nya komponenter i modellen. Detta leder i sin tur till ökad 
detaljeringsgrad och större komplexitet i modellen. Det har visat sig 
svårt att justera ersättningsmodellen så att den ensam svarar upp till 
alla mål och parerar alla sidoeffekter som uppstått längs vägen.  
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Vilka effekter ersättningsmodellerna får beror på sammanhanget 
och den övriga styrningen  

Utmaningen med all styrning är att skapa förutsättningar både för 
en förutsägbar produktion av tjänster med kvalitet och möjligheter 
till kreativitet och innovation. I praktiken innebär det att styrningen 
behöver vara både möjliggörande och kontrollerande.  

Ersättningsmodeller kan utformas för att vara i första hand möj-
liggörande, vilket då bidrar till en styrning som värnar medarbetar-
nas handlingsutrymme, tid för kärnuppdraget och möjligheter till in-
novation och verksamhetsutveckling. Samtidigt behöver styrningen 
värna politikens intentioner så att dessa får genomslag, t.ex. en socio-
ekonomiskt och geografiskt jämlik fördelning av tjänster. Den måste 
också säkerställa att offentligt finansierade verksamheter förvaltar 
gemensamma medel på ett effektivt sätt och producerar tjänster av 
god kvalitet. Ibland används ersättningsmodeller med mer kontrol-
lerande inslag som ett sätt att åstadkomma detta, t.ex. målbaserade 
ersättningar. 

I praktiken är det i den sammantagna styrningen som möjlig-
görande och kontrollerande inslag måste balanseras och här är ersätt-
ningsmodellen endast en del. Hur balansen ska se ut beror på vad 
man prioriterar, dvs. vilken vikt som ges till värden som följsamhet 
till de politiska intentionerna, jämlikhet, handlingsutrymme och 
innovationsklimat. Också sammanhanget som styrningen finns inom 
spelar roll, som exempel kan nämnas personalstyrkans sammansätt-
ning och hur organisationen är uppbyggd. I en miljö med starka 
professionella normer och starkt engagemang kan en mycket kon-
trollerande detaljstyrning få mer negativa konsekvenser än i en miljö 
där dessa är svagare. I ett sammanhang där det mellan politiker och 
chefer och medarbetare i verksamheten finns stora skillnader i upp-
fattningen om verksamhetens syfte och mål kan det finnas behov av 
mer kontroll. Det kan t.ex. handla om skillnader mellan politikernas 
och verksamheternas prioriteringar eller att verksamheten även har 
som syfte att göra vinst.  

Samspelet mellan styrsignalerna avgör hur styrsystemet fungerar. 
Styrsignalerna är beroende av varandra, kommunikation och ledar-
skap påverkar exempelvis huruvida ersättningsmodellen får avsedd 
verkan. Viktning av ersättningen utifrån förväntad vårdtyngd är ett 
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redskap som kan användas för att skapa större jämlikhet i primärvår-
den men det har visat sig att det finansiella utrymmet inte alltid om-
sätts i praktik. Därför behöver kanske den viktade ersättnings-
modellen kompletteras med annan styrning, för att t.ex. tydliggöra 
förväntningar och uppmuntra till nya metoder för att nå de grupper 
som ges högre vikt i ersättningen. 

Ersättningsmodellernas betydelse i styrningen ska inte överdrivas 

I många verksamheter finns en känsla av att styrningen genom 
ersättningsmodeller påverkar det dagliga arbetet i stor utsträckning. 
Det är inte ovanligt med negativa sidoeffekter som uppkommer på 
grund av en ersättningsmodell. Det kan handla om att ersättnings-
modellen försvårar för medarbetarna att fokusera på att tillgodose 
brukarnas behov och att ägna sig åt innovation och verksamhets-
utveckling. I förlängningen riskerar det även att leda till en känsla av 
maktlöshet och bristande förtroende för styrningen hos medarbe-
tarna. Det krävs ett aktivt ledarskap, dialog och förankring för att 
motverka detta. Ersättningsmodellernas betydelse ska därför inte 
underskattas.  

Samtidigt är det viktigt att se till helheten; alla problem härstammar 
inte från ersättningsmodellerna. Inget enskilt styrmedel kan avgöra 
resultatet av styrningen. Om alla andra delar i styrningen fungerar 
väl så kan sannolikt ingen ersättningsmodell stjälpa helt, oavsett hur 
(illa) den är utformad. Däremot så innebär det en kostnad att 
fortlöpande ägna sig åt att parera de negativa effekterna av en alltför 
detaljerad ersättningsmodell. På motsvarande sätt kan en ersätt-
ningsmodell, hur väl genomtänkt den än är, troligtvis aldrig rädda en 
i övrigt icke-fungerande styrning. Ersättningsmodeller kan komplet-
tera, men de kan också ersättas av annan styrning. Vid införandet av 
en ersättningsmodell måste det övervägas vilka andra styrmedel som 
står till buds. Behöver huvudmannen t.ex. följa upp varje timma i 
ersättningsmodellen eller räcker det att uppföljningen sker en gång 
per år med andra metoder?   
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Nedan följer våra rekommendationer gällande ersättningsmodeller. 
 

Delegationens rekommendationer:  

– Håll ersättningsmodellen så enkel som möjligt. 

– Om detaljerad styrning anses motiverad, överväg andra styr-
modeller.  

 
Om situationen är sådan att ersättningsmodellen bedöms vara det 
styrmedel som ska användas för att styra mer detaljerat, tänk då 
på följande:  

• Ta hjälp av medarbetarna för att utforma modellen. 

• Rikta ersättningsmodellen till rätt nivå. 

• Komplettera med annan styrning, framför allt kommunika-
tion, dialog och ledarskap. 

7.5.1 Håll ersättningsmodellen så enkel som möjligt  

Det finns flera skäl att tillämpa kontrollerande och i vissa fall även 
detaljerad styrning, t.ex. för att trygga likvärdigheten, för att verk-
samheten ska ske i enlighet med demokratiskt fattade beslut och 
med de resurser som allokerats. Det kan också handla om institu-
tionella förhållanden som att verksamheten utförs av en extern aktör 
eller att det finns betydande skillnader mellan politikernas och med-
arbetarnas syn på målen för verksamheten. Men styrningen genom 
ersättningsmodeller bör enligt vår bedömning inte vara mer detalje-
rad än vad nöden kräver. 

Möjligheterna att med hjälp av detaljerade ersättningsmodeller 
styra verksamheter i önskad riktning är begränsade eftersom sådana 
ersättningsmodeller ofta medför negativa sidoeffekter vid sidan av 
de avsedda effekterna. Detaljstyrande ersättningsmodeller innebär 
styrning med hjälp av yttre motivation, vilket samtidigt kan tränga 
undan den inre motivationen hos medarbetarna. Detaljerade ersätt-
ningsmodeller medför att medarbetarnas handlingsutrymme och 
tiden för kärnverksamheten begränsas. De leder till att verksam-
heten inte fullt ut kan anpassas till brukarnas behov, att helhetsper-
spektivet går förlorat och att möjligheterna till samverkan försvagas. 
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När det gäller ersättningsmodellens konstruktion kan detaljerings-
graden ha en avgörande betydelse för möjligheterna till innovation 
och verksamhetsutveckling eftersom en alltför detaljerad styrning 
begränsar flexibiliteten och innovativa arbetssätt. Det är därför vik-
tigt att vid utformningen av ersättningsmodeller beakta att hög 
detaljeringsgrad kan bli begränsande och konserverande. Det som 
bör vara avgörande är i slutändan vilken den sammantagna effekten 
av ersättningsmodellen kan förväntas bli. 
 

Delegationens rekommendation:  

– Håll ersättningsmodellen så enkel som möjligt. 

7.5.2 Om detaljerad styrning anses motiverat, överväg vilka 
andra styrmedel som står till buds 

Styrning genom ersättningsmodeller kan framstå som ett attraktivt 
sätt för politiker att styra verksamheten i önskad riktning. Tillits-
delegationen bedömer att ersättningsmodellernas möjligheter att 
styra verksamheter i önskad riktning inte ska överskattas relativt 
andra styrmedel. Därför bör andra möjliga styrmedel övervägas 
innan ersättningsmodellen används för att styra i en given riktning. 
Det kan handla om att undersöka om den önskade styrsignalen redan 
uppfylls av något annat styrmedel eller att överväga styrmedel som 
stör och hindrar verksamheten i mindre utsträckning än ersättnings-
modellen. 

I slutändan är det den sammantagna styrningen som bör utformas 
så att den inte medför mer detaljstyrning än vad nöden kräver. Det 
innefattar valet av en rad olika styrmedel såsom reglering, tillsyn, 
uppföljning och utvärdering, ledarskap, men förstås även ersätt-
ningsmodeller. En detaljerad ersättningsmodell bör till exempel inte 
ersättas med en ännu mer detaljerad uppföljning. I den mån verk-
samheten bedömer att detaljerad styrning krävs, bör det styrmedel 
som har minst negativa effekter väljas.    
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Delegationens rekommendationer:  

– Om detaljerad styrning anses motiverad, överväg andra styr-
modeller.  

7.5.3 Att tänka på vid användning av ersättningsmodeller  

Tillitsdelegationen menar att ersättningsmodeller som främst är 
möjliggörande, dvs. som knappt märks i verksamheterna, i första 
hand ska övervägas. Samtidigt bedömer vi att ersättningsmodellen 
bör anpassas till sammanhanget och möjligheterna att använda andra 
styrmedel. I vissa situationer, t.ex. när det rör sig om ett mycket 
standardiserat och enkelt vårdförlopp som vissa knäoperationer, kan 
en mer detaljerad ersättningsmodell bedömas som lämplig. Även i 
sådana fall bedömer vi att det är viktigt att noggrant överväga ersätt-
ningsmodellens utformning med avseende på risken att den blir 
onödigt detaljstyrande eller snedvridande och att den får avsett genom-
slag. Om bedömningen är att ersättningsmodellen behöver innehålla 
element av kontroll, se till att kontrollen sker med relevanta och så få 
mål och mått som möjligt. För att uppnå detta bör medarbetarna, 
genom dialog och diskussion, involveras i processen för att skapa 
större verksamhetsanpassning och förankring av ersättningsmodel-
len. Det handlar även om att ta tillvara återkoppling från med-
arbetarna vid förändringar och anpassningar av ersättningsmodellen. 
Det är också relevant att vara lyhörd för hur ersättningsmodellen 
begränsar medarbetarna. I takt med att verksamheten förändras av 
innovation eller andra samhällstrender behöver ersättningsmodellen 
snabbt kunna anpassas till nya förutsättningar. 

En detaljerad ersättningsmodell skapar större hinder ju längre ut 
i verksamheten som den når. Ersättningsmodellen ska i första hand 
inte styra in i mötet mellan medarbetare och medborgare, utan den 
bör i stället riktas till personer i ledande ställning som bör ta ansvar 
för att förmedla ersättningsmodellen på ett lämpligt sätt till med-
arbetare.  

Det är av avgörande betydelse att ersättningsmodellen komplet-
teras med annan styrning så att styrningen genom ersättningsmodellen 
får önskat genomslag. Det kan handla om att kommunicera vad som är 
syftet med en viss ersättning eller en viss konstruktion i modellen, 
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eller att följa upp ersättningsmodellen med kompletterande styr-
signaler så att de fördelade resurserna används som det är tänkt, t.ex. 
vid en ersättning som är viktad med avseende på förväntad vård-
tyngd. Ett välfungerande ledarskap, som har verksamhetens syfte 
och brukarnas behov i centrum, är också avgörande för att ersätt-
ningsmodellens styrsignaler förmedlas på ett lämpligt sätt till med-
arbetarna. 

 

Delegationens rekommendation: Om situationen är sådan att 
ersättningsmodellen bedöms vara det styrmedel som ska använ-
das för att styra mer detaljerat, tänk då på följande: 
 

• Ta hjälp av medarbetarna för att utforma modellen. 

• Rikta ersättningsmodellen till rätt nivå. 

• Komplettera med annan styrning, framför allt kommunika-
tion, dialog och ledarskap. 

7.6 Testa och pröva nya lösningar genom försök  

Det finns behov av samverkan och möjlighet till utveckling och 
innovationer inom offentlig sektor och välfärdstjänster. Det behövs 
såväl inom organisationer som mellan organisationer.  

Tillitsdelegationen lämnar därför tre förslag och en rekommen-
dation för att på olika sätt bidra till en utvecklad och mer innovativ 
offentlig sektor på såväl lokal som nationell nivå.  

Processer som leder till behövliga förändringar sker i dag för 
långsamt, ibland inte alls och exkluderar aktörer som skulle kunna 
ha skapat ytterligare mervärde. På olika håll finns lovvärda försök 
och experimenterande verksamheter som syftar till att snabbare han-
tera problemidentifiering och problemlösning med ett inkluderande 
förhållningssätt (dvs involvera många aktörer). Det är nödvändigt 
att gemensamt våga pröva och lära av misstag och framsteg. 
Emellertid saknas ofta organisatoriska förutsättningar att samverka 
i system kring sådan idéutveckling och experimenterande. Vi ser 
exempel på för få, för små, för långsamma, för många och ibland 
konkurrerande förändringar, eller i värsta fall, inga förändringar alls 
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– trots att omvärlden ständigt rör på sig och utvecklas och kraven 
ökar på att kunna hantera variationer och förändringar. 

Systemtänkandet i offentlig sektor omfattar ett ekosystems 
komplexitet där konsekvenser av nya tillvägagångssätt och arbets-
metoder inte alltid är förutsägbara. Förändringar som sker utifrån ny 
kunskap, nya metoder, regelförändringar eller till och med lag-
stiftning kan ibland få icke avsedda, oönskade effekter och vara svåra 
att överblicka på förhand. Ibland får de inga effekter. Då behövs 
möjligheter att testa och prova sig fram i liten skala tillsammans med 
berörda aktörer.  

Tillitsdelegationen ser ett behov av att lägga grunden för en 
organisatorisk infrastruktur som skapar möjligheter att systematiskt 
diskutera, testa förslag, problem och lösningar för att skapa 
innovation i offentlig sektor. Detta ska kunna ske både inom 
ramarna för nuvarande regelverk och genom att utmana och vid 
behov förändra detta. Om det underlag som tas fram genom dessa 
processer visar på behov av att förändra regelverket ska detta 
omhändertas i ordinarie berednings- och beslutsprocesser. Med 
regelverk avses lagar men också exempelvis styrande föreskrifter, råd 
eller riktlinjer. Denna infrastruktur föreslås bestå av följande fyra 
delar: (i) Policylabb på nationell nivå och (ii) Frikommunförsök på 
lokal nivå för att utmana och eventuellt identifiera lösningar på 
hindrande regelverk. (iii) Försök med tillitsbaserad styrning och led-
ning på lokal och nationell nivå samt (iv) Lokala utvecklingsarenor 
för att främja utveckling inom ramarna för nuvarande regelverk men 
med möjlighet att identifiera behov av regeländringar.  

Tillsammans bildar denna organisatoriska infrastruktur ett sam-
manhängande nätverk som omfattar alltifrån lokal verksamhetsut-
veckling till nationell policyutveckling. I figur 7.3 ges en förenklad 
bild av denna infrastruktur. Det finns ett flöde mellan de olika 
arenorna då var och en av dessa kan fånga upp frågor eller lösningar 
som behöver tas vidare på någon av de andra arenorna. Denna infra-
struktur ger förutsättningar för att hantera och utgå ifrån en 
offentlig sektor som ständigt behöver anpassas och utvecklas. Den 
skapar också arenor för att lyfta problem till den nivå, lokalt eller 
nationellt, som har möjlighet att lösa dessa. De behov av regel-
ändringar eller resultat som framkommer vid dessa arenor hanteras 
inom ramen för ordinarie berednings- och beslutsprocesser. 
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Källa: Tillitsdelegationen. 

 
 
Det första förslaget är att fler lokala och regionala mötesplatser för 
innovation, utveckling och samverkan bör inrättas. På lokal nivå i 
kommuner och landsting finns redan i dag exempel på utvecklings-
arenor och labb-miljöer som möjliggör utveckling av välfärdstjäns-
ter. Genom att involvera olika aktörer som medborgare, profession, 
akademi, näringsliv och olika offentliga aktörer kan ofta utveckling 
och nya samarbeten formas inom ramen för befintligt regelverk. 
Men ibland utgör regelverket ett verkligt hinder för utveckling och 
här behöver processerna för verksamhetsutveckling och policy-
arbete utvecklas. Det bör finnas en möjlighet att på ett enkelt och 
systematiskt sätt ”hissa” frågor om strukturella hinder till den natio-
nella nivån där lagar och regler bereds och beslutas. Ibland kanske 
frågor kan lösas på ett enklare sätt än i dag utan att regeländringar 
krävs, ibland kan en sådan ”hissning” innebära att frågans proble-
matik snabbare identifieras för att sedan kunna hanteras i ordinarie 
berednings- och beslutsprocesser.  

Det andra förslaget är att ett Nationellt policylabb ska inrättas. 
Tillitsdelegationen ser behov för regeringen att snabbt kunna diskutera 
frågor kring regelverk och möjliga förändringar av detta. Såsom redo-
gjorts för finns en snabb förändringstakt liksom ett behov av en ly-
hördhet för aktuella utmaningar som mer systematiskt än i dag 
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behöver fångas upp och diskuteras. Direktiv till utredningar tar längre 
tid att processa och har heller inte alltid ett tillräckligt stort hel-
hetsperspektiv, de utgår inte heller alltid ifrån en tillräckligt hög grad 
av medborgarperspektiv. Regelhinder kan ibland vara upplevda och 
genom en snabb hantering av en identifierad utmaning kan de lösas. 
Vi har här inspirerats av olika internationella modeller för policy-
labb. I dessa exempel ser vi att varje land har sin särpräglade förvalt-
ningskultur och organisation. Det innebär att ingen modell går att 
implementera rakt av i den svenska kontexten. Däremot har Sveriges 
innovationsmyndighet, Vinnova, arbetat med en metod som skulle 
kunna utvecklas till ett nationellt policylabb i svensk tappning. 
Genom att på ett enkelt och systematiskt sätt involvera berörda 
parter i såväl verksamhetsutveckling som i problemidentifiering och 
möjliga lösningar när det gäller lagar och regler kan policyutvecklingen 
utvecklas. Det betyder inte att ordinarie berednings- och besluts-
processer ska kringgås utan då det behövs regeländringar kan policy-
labb ge ett kompletterande berednings- och beslutsunderlag. 
Designmetoder, dataanalyser och nya digitala verktyg kan användas 
för att förstärka möjligheter till policyutveckling. Policylabb innebär 
också att institutionalisera ett samarbete med icke-traditionella 
politiska aktörer som akademiska institutioner, organisationer i det 
civila samhället, innovatörer och givetvis medborgare. Vinsterna 
med ett policylabb är att det kan bidra till att korta ned ledtiden från 
problemidentifiering till lösning jämfört med hur det ser ut i tradi-
tionellt utredningsväsende. Statliga utredningar behövs fortsatt men 
kan användas mer ändamålsenligt. 

För det tredje ser vi ett behov av att säkerställa en systematisk 
och vetenskapligt baserad kunskapsutveckling kring tillitsbaserad 
styrning och ledning. Därför föreslår vi att ett avgränsat antal kom-
muner, landsting och statliga myndigheter under en begränsad period 
och i nära samarbete med akademin, experimenterar och prövar nya 
lösningar i olika verksamhetsområden. Mer forskning om tillitsbase-
rad styrning och ledning behövs. Erfarenheten från Tillitsdelega-
tionens arbete är att försöksverksamheter med involverade följe-
forskare är ett utmärkt sätt att fördjupa och utveckla kunskaperna. 
Försöken ska kunna ge underlag för beslut om förändringar i styr-
ning och organisering.  
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För det fjärde finns behov av att i handling visa kommuner och 
landsting tillit och skapa handlingsutrymme för utveckling och inno-
vation inom offentlig sektor. Tillitsdelegationen föreslår därför att ett 
frikommunförsök ska genomföras. Ett begränsat antal kommuner 
och landsting ska i detta ges möjlighet att utifrån lokala förutsätt-
ningar och behov identifiera behov av undantag från nuvarande 
regelverk för att pröva en mer ändamålsenlig styrning. Det ska genom-
förs och utvärderas i nära samarbete med forskare. Även i frikom-
munförsöket handlar det därför om att systematiskt samla in underlag 
för eventuella beslut om förändringar i lagar, regler och styrning. 

 

Delegationens förslag: 
Regeringen ska 

– inrätta ett Nationellt policylabb samt en permanent funktion 
som placeras vid Verket för innovationssystem, Vinnova, för 
genomförandet av processen i enskilda ärenden 

– ge en statlig utredning i uppdrag att göra en förstudie om den 
närmare utformningen och genomförandet av ett frikommun-
försök 

– ge Tillitsdelegationen i uppdrag att göra en förstudie om den 
närmare utformningen och genomförandet av en försöks-
verksamhet om tillitsbaserad styrning och ledning  

 
Delegationens rekommendation:  
Kommuner och landsting bör  

– inrätta fler lokala och regionala mötesplatser för innovation, 
utveckling och samverkan 

7.6.1 Inrätta lokala och regionala mötesplatser för innovation, 
utveckling och samverkan 

Det är angeläget att ha arenor och mötesplatser där olika huvudmän, 
näringsliv och akademi kan samlas för att diskutera problem och 
finna lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Runt om i Sverige 
finns redan i dag arenor som ska underlätta för offentliga aktörer att 
testa och vidareutveckla innovationer eller processer i samverkan 
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med både näringsliv och användare, som till exempel brukare eller 
patienter.  

Ett exempel är Open i Stockholm, se också avsnitt 5.7.3, där studen-
ter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms 
universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar som 
Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i 
Stockholms län står inför. Målet är att bidra med förslag till lösningar 
för komplexa samhällsfrågor för den växande regionen genom nya 
interdisciplinära samarbeten mellan traditionella kunskapsområden. 
Det behövs lokala samverkansytor för att skapa innovation och 
utveckla tjänster inom offentlig sektor för att skapa bättre kvalitet i 
välfärdstjänsterna.  

Vi rekommenderar förvaltningar och verksamheter att delta i be-
fintliga lokala och regionala strukturer eller att möjliggöra liknande 
samarbeten. I detta arbete bör medarbetare och medborgare involveras 
i processen som ska vara öppen och inkluderande. Den politiska 
ledningen i kommunsektorn bör ge högsta tjänstemannaledningen i 
uppdrag att inrätta lokala mötesplatser där offentliga aktörer, 
näringsliv, akademi och medborgare tillsammans kan utveckla enkla 
eller komplexa tjänster. De lokala mötesplatserna kan identifiera 
regelverk som utgör hinder för nyskapande, verksamhetsutveckling 
och innovation. Om det inte är möjligt att hitta lokala, regionala 
lösningar bör dessa frågor lyftas till den övergripande nationella 
nivåns Nationella policylabb (läs mer om detta i avsnitt 7.6.2). 
 

Delegationens rekommendation: Den politiska ledningen i kom-
muner och landsting bör ge kommun- och landstingsdirektörer i 
uppdrag att inrätta lokala mötesplatser där offentliga aktörer, 
näringsliv, akademi och medborgare tillsammans kan utveckla 
enkla eller komplexa tjänster och problem inom offentlig sektor 
samt identifiera regler och eventuell lagstiftning som utgör 
hinder för nyskapande, verksamhetsutveckling och innovation. 

7.6.2 Ett nationellt policylabb  

Omvärlden förändras i dag snabbare och därmed behöver även offent-
lig sektor öka farten i sitt förändrings- och utvecklingsarbete. Digita-
lisering och snabb teknikutveckling skapar också tryck på systemet. 
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Detta kräver en agil förmåga till förändring i hela styrkedjan i form 
av flexibilitet och lyhördhet gentemot omvärlden och inte minst 
medborgarna – från medarbetare, ledningsnivå vid kommuner och 
statliga myndigheter, till regering och riksdag. När lagar och regler 
inte är ändamålsenliga efter dagens förutsättningar, problem och 
behov måste det finnas olika möjligheter att lyfta utmaningar och 
behovet av att förändra dem samt att hitta lösningar.  

Tillitsdelegationen bedömer att det finns behov av att skapa en 
permanent arena där berörda aktörer på ett enkelt sätt kan samlas 
över organisationsgränser, sektorer och förvaltningar samt på olika 
organisatoriska nivåer för att diskutera utveckling av regelverk. Sam-
verkan och helhetsperspektiv är centralt då de allra flesta områden 
som är föremål för ett offentligt åtagande inrymmer komplexa struk-
turer och orsakssamband som spänner över organisationsgränser och 
nivåer. I dag finns risk för en suboptimerad styrning och ledning där 
varje del av styrkedjan fokuserar enbart på sitt eget uppdrag eller 
verksamhet. Särskilt tydligt blir det för medborgare med samman-
satta behov där flera olika aktörer och huvudmän är inblandade och 
där medborgaren behöver växla mellan dessa olika aktörer. Förutom 
bristfälliga offentliga tjänster, både reellt och upplevt, skapas in-
effektivitet i offentlig sektor med låg tillit som följd. Tillitsdele-
gationen har i samtal med bland andra SKL och ett flertal kommuner 
och landsting identifierat behovet av en sådan arena där flera aktörer 
med olika perspektiv kan utveckla policyarbetet utifrån avvägningar 
mellan olika intressen och där större hänsyn tas till medborgarens 
erfarenheter av mötet med offentliga välfärdstjänster.  

Internationellt diskuteras också behovet av en ökad takt i föränd-
ringen inom offentlig sektor. Snabbhet kan behöva balanseras med 
försöksverksamheter vilka ges stora frihetsgrader och tillåts tänka 
nytt och göra fel, med syfte att lära och pröva igen. I Danmark har 
regeringen nyligen beslutat om att tillsätta en disruptionschef vid 
deras motsvarighet till det svenska Näringsdepartementet. Tanken 
är att denne ska optimera mötet mellan ny teknik och samtidigt 
säkerställa en snabb och effektiv reglering. På EU-nivå har den franske 
presidenten Macron föreslagit inrättandet av en Disruptive Innova-
tion Agency. I Tyskland har samma tanke lyfts på nationell nivå. 
Liknande funktioner finns redan i flera länder, bl.a. i Frankrike 
(La 27 ième Région), Storbritannien (Policy Design Lab) och tidi-
gare i Danmark (Mindlab).  
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För att skapa en permanent arena för enkel och flexibel policy-
utveckling i samverkan föreslår Tillitsdelegationen att regeringen ska 
inrätta ett Nationellt policylabb. De länder som har liknande funk-
tioner har en annan förvaltningsmodell än Sverige med myndigheter 
som är en del av departementen och där ministrar har möjlighet att 
fatta enskilda beslut. I Sverige är myndigheterna fristående och 
regeringen fattar kollektiva beslut. Det går därför inte att kopiera 
dessa modeller till en svensk kontext, däremot går det att inspireras 
av dem. När det gäller den organisatoriska hemvisten med mera 
bedömer Tillitsdelegationen därför att det finns ett antal kriterier 
som är nödvändiga att utgå från för att ett svenskt Nationellt policy-
labb ska bli relevant och ett kraftfullt redskap för utvecklingsarbetet.  

För det första bör ett sådant Nationellt policylabb vara organisa-
toriskt placerat så att det har mandat och tyngd att påverka på den 
högsta politiska nivån. Det behöver därför vara en del av Reger-
ingskansliet, och vara användbart och relevant för den ordinarie 
politiska berednings- och beslutsprocessen av lagar och regler. Det 
bör komplettera andra processer för att inhämta beslutsunderlag och 
exempelvis komplettera det statliga utredningsväsendet genom att 
vara ett snabbare och mer flexibelt sätt att hantera utmaningar, 
problem och identifiera möjliga lösningar. För det andra bör det 
finnas en tydlig process för initiering, beredning och beslut om vilka 
enskilda ärenden som ska bli föremål för metoden/processen policy-
labb. På samma sätt bör det finnas en tydlig process för genom-
förande av policylabb i enskilda ärenden och för hur resultaten av 
dessa omhändertas. Detta är centralt för att ett Nationellt policylabb 
ska kunna göra skillnad. För det tredje behöver det till det Nationella 
policylabbet kopplas mandat, kompetens och resurser. En möjlig 
lösning är exempelvis att lägga det Nationella policylabbet på Reger-
ingskansliet i Statsrådsberedningen och att till detta koppla ett kansli 
på motsvarande sätt som det Nationella innovationsrådet.  

Det Nationella policylabbet ska vara såväl rådgivande till reger-
ingen som främjande av ett utvecklingsarbete hos berörda aktörer. 
Det Nationella policylabbet ska verka för att regelverk utvecklas så 
att hinder för en ökad kvalitet i välfärdstjänsterna för medborgare 
minimeras. En viktig utgångspunkt är ett helhetsperspektiv för med-
borgaren. I det Nationella policylabbet ska frågeställningar lyftas 
inom områden där det behövs utveckling av regelverk. Ansvaret för 
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resultaten av det Nationella policylabbets arbete ska ligga på de en-
skilda organisationerna och inte på det Nationella policylabbet. Det 
vore annars att frånta varje organisation och huvudman sitt faktiska 
ansvar för kontinuerlig verksamhetsutveckling. Om resultaten av ett 
policylabb i ett enskilt ärende inte ägs av andra aktörer bör det dock 
omhändertas i de ordinarie berednings- och beslutsprocesserna i 
Regeringskansliet. Det Nationella policylabbet är tänkt att fungera 
som en främjare och ska verka för en, om möjligt, snabbare lösning 
och, som tidigare nämnts, ha ett starkt fokus på medborgarens per-
spektiv. Det Nationella policylabbet ska kunna ta fram nya verktyg 
eller metoder, som till exempel design thinking. Grundläggande ska 
vara ett öppet, datadrivet och användarcentrerat arbete (både med-
borgare och medarbetare) samt att tillvarata digitaliseringens möj-
ligheter.  

Policylabb är en metod som kan användas på olika nivåer. Det är 
inte alltid nödvändigt eller aktuellt att det Nationella policylabbet 
ska vara inkopplat i en sådan process. Till det Nationella policylabbet 
med kansli behöver det enligt Tillitsdelegationen kopplas en särskild 
funktion för genomförande av metoden/processen policylabb i en-
skilda ärenden men som också ska kunna stödja i andra policy-
labbsprocesser. En permanent arbetsgrupp med specifik kompetens 
att leda dylika processer föreslås därför inrättas vid Verket för 
innovationssystem (Vinnova). Vinnova har i dag ett pågående reger-
ingsuppdrag (regeringsbeslut dnr. N2017/01832/IFK) att stärka sam-
ordningen mellan myndigheter för en sammanhållen innovationspro-
cess. Hittills har Vinnova deltagit i insatser kopplat till Finansinspek-
tionen och Socialstyrelsen. Tillitsdelegationens bedömning är att detta 
uppdrag ligger i linje med förslaget om ett Nationellt policylabb och 
att Vinnovas arbete kan utvecklas och kompletteras. För att markera 
att det är en permanent satsning och uppdrag bör uppdraget regleras i 
myndighetens instruktion. Inte minst bör detta göras för att ansvar 
och befogenheter mellan Vinnova och andra aktörer ska bli tydligt.  

Tillitsdelegationen bedömer att de två första ärenden som det 
Nationella policylabbet bör behandla är En samlad styrning för verk-
samhetsutveckling respektive En mer ändamålsenlig sekretessregler-
ing. Dessa två utmaningar beskrivs mer utförligt nedan liksom motiven 
för varför de bör behandlas inom ramen för det Nationella policy-
labbet. 
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Delegationens förslag: Regeringen ska inrätta ett Nationellt poli-
cylabb vars uppgift ska vara att lyfta frågeställningar inom om-
råden där det finns behov av utveckling av regelverk. För detta 
ska avsättas stimulansmedel. Själva genomförandet av processen 
i enskilda ärenden ska göras med stöd av en permanent funktion 
som placeras vid Verket för innovationssystem, Vinnova. 

Två utmaningar som kan behandlas inom ramen 
för det Nationella policylabbet: 

1. En samlad statlig styrning för verksamhetsutveckling 

En viktig förutsättning för det goda mötet mellan medarbetare och 
medborgare är att det pågår en kontinuerlig innovation och verk-
samhetsutveckling inom kommuner och landsting. Många av de tek-
niska landvinningar som gjorts inom framför allt hälso- och sjukvård 
och omsorg är i dag svåra för kommuner och landsting att imple-
mentera i sina egna verksamheter då statliga myndigheter emellanåt 
sätter stopp för utveckling och innovation av nya tjänster. Samtidigt 
driver andra delar av staten på den tekniska utvecklingen och sätter 
upp ambitiösa mål kring utvecklingen. Här hamnar kommuner och 
landsting – och inte minst det goda mötet mellan medarbetare och 
medborgare – i kläm. En tillitsbaserad styrning bygger på kontinuerlig 
utveckling. Innovationer som kan frigöra tid, exempelvis via auto-
matisering av enklare arbetsuppgifter, eller öka handlingsutrymmet för 
medarbetarna är viktiga för att verksamheterna ska utvecklas.  

I dag finns det ingen samlad statlig strategi för innovation genom 
digitalisering och e-förvaltning. En rad statliga myndigheter som 
Vinnova, eHälsomyndigheten och den nya myndigheten för digita-
lisering5 agerar för utökade möjligheter för digitalisering medan 
Datainspektionens6 regeltolkning ofta har motverkande effekt. Det 
gör att kommuner och landsting har svårt att förhålla sig till de olika 
och ibland motstridiga signaler som staten ger. Inom kommuner och 
landsting kan det finnas goda argument för att utveckla nya tekniska 
lösningar, men det är många som inte vågar göra sådana satsningar 

                                                                                                                                                               
5 Om man ska tro instruktionerna till bildandet av den nya myndigheten i alla fall.  
6 Se exempelvis Datainspektionen 2017a, Datainspektionen 2017b, Datainspektionen 2018. 
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eftersom statliga myndigheter i nästa steg kan underkänna innova-
tionens laglighet och förbjuda användandet av denna. Det är ett pro-
blem som gör att verksamhetsutvecklingen och innovationsarbetet 
hos kommuner och landsting blir lidande, något som SKL tidigare 
har fört fram (se SKL, 2018). Detta problem finns även för statliga 
myndigheter som utvecklar innovationer som skulle kunna stödja 
mötet mellan medarbetaren och medborgaren inom hälso- och sjuk-
vård, skola och omsorg (se exempel med nationella läkemedelslistan 
och hälsa för mig).  

En samlad statlig strategi är därför ett viktigt steg för att kom-
muner och landsting ska kunna utveckla sin verksamhet och sina 
tjänster för att möta framtidens utmaningar. En sådan samlad strategi 
innebär en högre grad av koncerntänk kring digitaliseringen. Olika 
myndigheter inom staten har olika uppdrag men när det gäller en så 
pass stor fråga som digitaliseringen är det viktigt att staten ger tyd-
liga spelregler till myndigheter, kommuner och landsting. Det kräver 
en förbättrad interdepartemental samordning av juridiska frågor i 
Regeringskansliet men också tydligare krav på samarbete mellan olika 
statliga myndigheter.  

En avsaknad av en samlad strategi riskerar att innovation och 
verksamhetsutveckling stagnerar. Det kan i sin tur leda till att kom-
muner och landsting framöver får en minskad förmåga att möta kom-
mande samhällsutmaningar och att tilliten till deras förmåga minskar. 

2. En mer ändamålsenlig sekretessreglering  

När det gäller samverkan är ett av de största hindren i dag informa-
tionsöverföringen mellan olika organisationer. Det gäller exempelvis 
mellan olika kommunala nämnder, mellan kommuner och landsting 
och mellan kommuner och landsting och statliga myndigheter. Här 
utgör nuvarande tolkning av offentlighets- och sekretesslagen – där 
exempelvis varje nämnd klassas som en egen myndighet kring vilken 
det finns sekretess – ett betydande hinder för samarbete. Den tolk-
ningen försvårar och i många fall omöjliggör informationsöverföring 
för hantering inom kommuner och landsting. Många verksamheter 
inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg har svårt att fullgöra 
sina uppdrag på grund av att information i individers ärende saknas. 
För medborgare som har ärenden där information måste överföras 
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mellan olika nämnder, från andra kommuner, landsting eller statliga 
myndigheter är situationen värst. Informationsöverföringen är ofta 
begränsad eller alltför långsam för att verksamheterna inom hälso- 
och sjukvård, skola (främst elevhälsa) och omsorg ska bedrivas så 
bra som möjligt.  

Tillitsdelegationens bedömning är att de hinder som inte bedöms 
vara ändamålsenliga bör kunna undanröjas för att skapa bättre möj-
ligheter för samverkan och ett helhetsperspektiv. Delegationens be-
dömning går i linje med fler tidigare utredningar som exempelvis 
Effektiv vård och Digitaliseringsrättsutredningen (SOU 2016:2 och 
SOU 2018:25). 

Sekretess gäller i förhållande till andra myndigheter och anled-
ningen är att uppgifter av känslig karaktär inte ska nå en större krets 
än vad som är absolut nödvändigt. Detta förändras inte i och med 
denna inriktning på detta förslag. Den enda förändringen blir att de 
medarbetare som ska ha tillgång till vissa personuppgifter får tillgång 
till den snabbare. En likadan förändring genomfördes inom de stat-
liga myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Polisen med samma syfte. Erfarenheterna när det gäller förbättringen 
av informationsöverföringen och informationssäkerheten för dessa 
myndigheter är god. 

7.6.3 Frikommunförsök  

Under senare år har statens styrning blivit betydligt mer detaljerad 
och omfattande. Statskontoret bedömer i en rapport (Statskontoret, 
2016b) att den samlade statliga styrningen av kommunerna har ökat 
i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad under de senaste två 
decennierna även om den varierar mellan olika verksamhetsområden. 
Enligt Statskontoret riskerar dagens detaljstyrning att minska ut-
rymmet för de kommunala verksamheterna att använda sin kompe-
tens och erfarenhet samt utrymmet för anpassning av verksamheten 
till lokala förutsättningar och behov. Olika regelhinder för 
utveckling har också framförts i samtal med SKL och vid Tillits-
delegationens olika samtal och besök hos kommuner och landsting. 

Tillitsdelegationen föreslår att ett frikommunförsök ska genom-
föras. Ökad tillit bör främst komma till uttryck genom en generellt 
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minskad detaljreglering eller annan styrning som förhindrar inno-
vation och förnyelse av metoder, arbetssätt och arbetsorganisation 
inom all kommunal verksamhet. Ett frikommunförsök kan vara en 
konstruktiv metod för att nå betydligt längre. Ett begränsat antal, 
rimligtvis 10–15, kommuner och landsting ska genom ett frikom-
munförsök ges möjlighet att utifrån lokala förutsättningar och be-
hov identifiera behov av undantag från nuvarande regelverk för att 
pröva en mer ändamålsenlig styrning. En tillitsbaserad styrning och 
ledning behöver genomsyra hela styrkedjan och ett frikommunför-
sök är en signal om att staten menar allvar med att ge kommuner och 
landsting större handlingsutrymme. Genom försöket får de invol-
verade ett större och mer omfattande utrymme att pröva nya 
lösningar, de ges förtroende att med färre begränsningar utveckla 
den verksamhet som de ansvarar för. Samtidigt måste staten kunna lita 
på att verksamheten utvecklas på ett rättssäkert sätt och i enlighet med 
uppsatta mål och att välfärdstjänster av god kvalitet levereras till med-
borgarna. Det förutsätter tydliga spelregler och en gedigen utvärdering 
av försöket. Frikommunförsöket ska också kunna ge underlag för 
behov av eventuella ändringar i lagar och styrning vilket kräver 
systematisk och vetenskapligt baserad kunskapsinhämtning.  

Tillitsdelegationen föreslår att en statlig utredning i nära samarbete 
med SKL och akademin ska ges i uppdrag att ta fram en förstudie i 
vilken ett förslag om frikommunförsökets närmare utformning och 
genomförande beskrivs. I detta ingår att ta fram ett förslag om lag för 
genomförandet av frikommunförsöket samt förslag om lämplig aktör 
för att koordinera försöket. I genomförandet ingår även att lämna 
förslag om processen för beredning och beslut om ansökningar om att 
delta i frikommunförsöket. Vidare ingår i förstudien att klargöra vilka 
begränsningarna är för frikommunförsöket. Det får exempelvis inte 
stå i strid med grundlagen eller EU-lagstiftning, hota rättssäkerheten 
eller den personliga integriteten för enskilda medborgare eller ge de 
medverkande kommunerna och landstingen ekonomiska fördelar på 
andra kommuners bekostnad.  

Frikommunförsöket ska vara utformat så att det är kommuner 
och landsting som själva identifierar regelhinder som de önskar 
undantag från. Det grundläggande syftet med förslaget är att reger-
ingen i handling visar tillit till och möjliggör större frihetsgrader för 
kommuner och landsting att föreslå helhetslösningar när det gäller 
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styrning och organisering. Tillitsdelegationen bedömer att kom-
muner och landsting själva måste utveckla sin problembeskrivning 
och analysera behov samt peka på vad i nuvarande regelverk som 
hindrar en ändamålsenlig utveckling och som kräver möjlighet att 
genomföra ett frikommunförsök. I första hand bör frikommun-
försöket emellertid vara inriktat mot att undanröja regelhinder som 
direkt eller indirekt påverkar mötet mellan medborgare och medar-
betare inom välfärdsområdet. Det kan dock finnas anledning att även 
göra undantag från annat regelverk för att utveckla den lokala 
styrningen. När det gäller medborgare med sammansatta behov 
finns också tidigare förslag om försök som troligen kräver frikom-
munförsök. Det handlar om att utveckla ett lokalt sammanhängande 
system för barn och unga från 0 till 25 års ålder, som inkluderar 
selektiv och indikerad prevention samt stöd till unga som varken 
arbetar eller studerar, inom utbildning, omsorg och hälso- och 
sjukvård (SOU 2018:11) där möjligheten till informationsöver-
föring bland annat är central.  

Det är avgörande att frikommunförsöket är utformat och genom-
förs så att det kan generera vetenskaplig kunskap. Detta för att ge be-
slutsunderlag av hög kvalitet. Forskare och andra experter ska därför 
kopplas in i arbetet redan i förstudien och senare ges ett tydligt upp-
drag att vetenskapligt utvärdera försöket. I förslaget om frikommun-
försökets omfattning och längd bör den kvalitet på kunskap som kan 
genereras beaktas snarare än kvantitet. Ambitionen är att inom vä-
sentliga områden fördjupa kunskapen snarare än att ha många försök. 
Såväl antalet som urvalet av försök ska därför väljas ut på ett sätt så att 
forskare kan följa och utvärdera dem. Tillitsdelegationen bedömer att 
10–15 försök skulle vara rimligt för att göra detta. Frikommunförsö-
ket behöver också pågå tillräckligt länge för att kunna ge väl under-
byggda slutsatser. Försöket föreslås därför pågå under fem år. Arbetet 
med förstudien och antagandet av en lag om frikommunförsök är ut-
över de fem år som här åsyftas. I planeringen av frikommunförsöket 
är det viktigt att ta del av och bygga vidare på tidigare forskning och 
beprövad erfarenhet. Även av detta skäl bör forskare kopplas in redan 
i planeringsstadiet. Det finns bland annat relevant kunskap att ta del 
av från frikommunförsöken på 1980-talet i Sverige och frikommun-
försöken i Danmark (2012–2015 samt 2016–2021). 

Genom att försöket är tänkt att vara föremål för kontinuerliga 
och kvalificerade utvärderingsinsatser kommer det att kunna ge 
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ökade kunskaper och erfarenheter om hur en mer ändamålsenlig 
styrning av kommunsektorn kan se ut. Det är viktigt att regeringen 
då är lyhörd för och beredd att kontinuerligt ta till sig viktiga resultat 
från frikommunförsöket. De danska erfarenheterna av frikommun-
försök pekar bland annat på vikten av att det just finns en nationell 
beredskap att förändra styrning och reglering utifrån inhämtad 
kunskap. Att inleda ett frikommunförsök innebär således både 
behov av en bred politisk förankring och en nödvändig beredskap att 
kontinuerligt kunna omvärdera och eventuellt förändra regeringens 
styrning och reglering.  

 

Delegationens förslag: Ett frikommunförsök ska genomföras 
där 10–15 kommuner och landsting erbjuds att delta. Frikom-
munförsöket ska pågå under fem år från det att det sjösätts. 
Forskare ska kopplas till arbetet och de ska utvärdera frikom-
munförsöket. Regeringen ska ge en statlig utredning i uppdrag att 
genomföra en förstudie i samarbete med SKL och forskare. I den 
ingår att lämna förslag om frikommunförsökets närmare utform-
ning och genomförande och att ta fram den lagstiftning som 
krävs för att kunna genomföra det.  

7.6.4 Försöksverksamhet för att stärka det goda mötet 

Offentlig sektor, på såväl lokal som nationell nivå, har ett ansvar att 
nu vidareutveckla, pröva och förnya sin styrning och ledning med en 
ambition om att skapa mer tillit. Detta kan och bör var och en göra. 
Behovet av att skapa en offentlig sektor som bättre möter medbor-
garnas behov och önskemål är stort liksom att skapa bättre förut-
sättningar för medarbetarna som opererar närmast medborgarna att 
göra ett bra jobb. En framgångsfaktor är att koppla utvecklingsarbetet 
till ett nära samarbete med forskare och experter. Tillitsdelegationen 
har också i avsnitt 7.1.3 föreslagit förbättrade förutsättningar för verk-
samhetsnära forskning inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola.  

Det finns emellertid behov av att också säkerställa en systematisk 
kunskapsutveckling inom området tillitsbaserad styrning och led-
ning. Tillitsdelegationen föreslår därför att ett avgränsat antal kom-
muner, landsting och statliga myndigheter under en avgränsad period 
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experimenterar och prövar nya lösningar för en tillitsbaserad styr-
ning och ledning inom ramen för nuvarande regelverk. Syftet ska 
vara att uttalat bidra till ökad vetenskaplig kunskap om tillitsbaserad 
styrning och ledning för att stärka det goda mötet. Den vetenskap-
ligt baserade kunskapen ska kunna spridas och stödja ett utveck-
lingsarbete i riktning mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning 
i offentlig sektor. Den ska också vara av sådan kvalitet att den kan ge 
underlag till beslut om eventuella förändringar i exempelvis regel-
verk och organisering. Det handlar således om att kunna säkerställa 
kausala samband mellan en tillitsbaserad styrning och ledning och 
effekter på insats-, organisations- och strukturnivå. Själva planer-
ingen av försöket är därför grundläggande men också att genom-
förandet är bland annat metodtroget.  

Behovet av att fortsätta utveckla vetenskapligt baserad kunskap 
om tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor har fram-
kommit i Tillitsdelegationens arbete. I de försöksverksamheter som 
Tillitsdelegationen följt inom ramen för Försök Tillit har ett konkret 
arbete med att införa en mer tillitsbaserad styrning och ledning 
genomförts. Försöksverksamheterna har bidragit till att utveckla 
viktig kunskap. I flera fall pågick emellertid försöksverksamheterna 
redan då Tillitsdelegationen påbörjade sitt arbete och hade då de in-
leddes i huvudsak inte det uttalade syftet att utveckla en tillitsbase-
rad styrning och ledning. Såväl delegationens anlitade forskare som 
bland annat Statskontoret (Statskontoret 2016c) har pekat på be-
hovet av fortsatt kunskapsutveckling. Denvall (2018) poängterar i 
sina slutsatser om försöksverksamheten i Helsingborg att det behövs 
mer kunskap om tillitsbaserad styrning och ledning och i synnerhet 
behövs mer kunskap kring samskapande och hur erfarenhetsbaserad 
kunskap kan utvecklas. Även Statskontoret beskriver i en rapport 
bristen på förvaltningspolitisk forskning som har relevans för 
offentliga verksamheten (Statskontoret, 2016). Behovet av systemat-
isk kunskapsutveckling är något som även representanter för kom-
muner och landsting lyft fram i dialog med Tillitsdelegationen. 

Tillitsdelegationen föreslås få i uppdrag att ta fram en förstudie i 
vilken försöksverksamhetens närmare utformning och genomför-
ande beskrivs. Förstudien ska tas fram i nära dialog med SKL och 
forskare. Då ett av huvudsyftena med försöksverksamheten är att 
fördjupa kunskapen om tillitsbaserad styrning och ledning är det 
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nödvändigt att forskare kopplas in redan i förstudien och senare får 
i uppdrag att vetenskapligt utvärdera försöken.  

Försöksverksamheten ska omfatta såväl kommunala som natio-
nella aktörer. En preliminär bedömning är att det handlar om totalt 
10–15 kommuner, landsting och statliga myndigheter. Medverkande 
aktörer ska kunna ingå enskilt eller tillsammans. Det ska också vara 
möjligt att bedriva försöksverksamhet med syfte att utveckla hela 
styrkedjan där förutsättningar för det goda mötet till del skapas 
genom den nationella styrningen. I vissa delar kan denna försöks-
verksamhet vara överlappande med frikommunförsöket, men för-
söksverksamheten ska vara uttalat inriktad mot att fördjupa kun-
skapen om praktisk tillämpning av tillitsbaserad styrning och led-
ning och, som angetts, bedrivas inom nuvarande regelverk. En skill-
nad är också att såväl den lokala som den nationella nivån ska kunna 
delta i försöken. En annan är att försöken ska omfatta av Tillits-
delegationen utpekade områden.  

Dessa områden motsvaras av de ramar och principer som Tillits-
delegationen tagit fram för en tillitsbaserad styrning och ledning. 
Det innebär att försöken ska avse  

• Tillit: Att sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem 
du samarbetar med och ha positiva förväntningar. 

• Medborgarfokus: Att sätt medborgarens upplevelse och kunskap 
i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på. 

• Helhetssyn: Att uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemen-
samt ta ansvar för helheten och samverka över gränser. 

• Handlingsutrymme: Att delegera handlingsutrymme och välkomna 
medbestämmande, men var också tydlig kring vem som har man-
dat att göra vad, och skapa goda förutsättningar för medarbetarna 
att klara sitt uppdrag.  

• Stöd: Att säkerställa ett verksamhetsnära och kvalificerat profes-
sionellt, administrativt och psykosocialt stöd i kärnverksamheten 

• Kunskap: Att premiera kunskapsutveckling, lärande och en prak-
tik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

• Öppenhet: Att sträva efter öppenhet genom att dela information, 
välkomna oliktänkande och respektera kritik. 
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Enligt kommittédirektiven ska Tillitsdelegationen föreslå områden 
som skulle kunna vara lämpliga för kommunal försöksverksamhet 
samt föreslå försöksverksamheter inom områden där det finns ett 
nära samarbete mellan kommuner eller landsting och statliga myn-
digheter. Principerna motsvarar de områden som här efterfrågats.  

Försöksverksamheten föreslås pågå under fem år. Det är emeller-
tid ett långsiktigt arbete och erfarenheterna från Försök Tillit pekar 
på att det många gånger behövs betydligt längre tid för att genom-
föra de stora förändringar som här krävs, även om det kan gå fortare. 
Det är därför centralt att de aktörer som avses ingå i försöksverk-
samheten är beredda att göra ett långsiktigt åtagande med bred 
förankring på politisk nivå och högre tjänstemannanivå.  

I förstudien ska ingå att också lämna förslag om en aktör som får 
i uppdrag att koordinera försöksverksamheten. Försök Tillit har 
visat att en koordinerande aktör kan bidra till erfarenhetsutbyte och 
kunskapsspridning mellan de involverade aktörerna vilket kan bidra 
till att deras utvecklingsarbete påskyndas, utvecklas och förbättras. 
En koordinerande funktion kan också bidra till att sprida erfaren-
heterna till andra berörda. Erfarenheterna från Försök Tillit är bland 
annat, såsom redogjorts för i 7.1.3, att de som ingått i försöken dragit 
lärdomar och fått nya insikter om den egna verksamheten genom 
kontakten med forskarna men också med de andra försöksverksam-
heterna. Vidare har andra kommuner och landsting med stort in-
tresse följt arbetet, vilket inte minst det stora antalet inbjudningar 
till Tillitsdelegationen vittnat om.  

 

Delegationens förslag: En försöksverksamhet om tillitsbaserad 
styrning och ledning ska genomföras tillsammans med 10–15 kom-
muner, landsting och statliga myndigheter. Försöksverksamheten 
ska pågå under fem år. Forskare ska kopplas till arbetet och ut-
värdera försöksverksamheten. Regeringen ska ge Tillitsdelegatio-
nen i uppdrag att i nära samarbete med SKL och forskare ta fram 
en förstudie i vilken ingår att lämna förslag om försöksverksam-
hetens närmare utformning och genomförande.  
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7.7 En långsiktig tillitsbaserad styrning och ledning 
– ett gemensamt ansvar 

Insikterna om att styrningen och ledningen av välfärdssektorn be-
höver utvecklas i en mer tillitsbaserad riktning är starka ute i landets 
kommuner. Likaså förståelsen för att förändringen kräver lång-
siktighet och kontinuitet. Att ändra strukturer, attityder och för-
hållningssätt tar tid. Tillitsdelegationens arbete under de gångna två 
åren har vittnat om detta. Vår bestämda uppfattning är att det på 
många håll finns en stark vilja till förändring.  

Målbilden om att skapa ett större handlingsutrymme för chefer 
och medarbetare i syfte att bättre tillvarata kunskap, erfarenheter 
och engagemang delas av många. Grundidén är att man genom detta 
skapar större värde och kvalitet i välfärdstjänster inom hälso- och 
sjukvård, omsorg och skola.  

Tillitsdelegationens uppdrag har varit att genom dialog och kun-
skapsspridning främja utvecklingsarbetet. Det har skett inom ramen 
för en mångfald av olika möten, seminarier, föreläsningar och i sam-
tal med välfärdens aktörer. Inte minst har de tolv försöksverksamheter 
som följts av välrenommerade forskare gett fördjupade kunskap och 
goda exempel som flera har kunnat inspireras av redan under utred-
ningstiden. I och med huvudbetänkandet lämnar vi ytterligare ett 
bidrag till det fortsatta arbetet. Men nu gäller det för andra aktörer 
att kliva in och säkerställa att förändringskraften hos kommunerna 
får fortsatt energi, stöd och inspiration.  

Syftet med detta huvudbetänkande har varit dubbelt. För det 
första lämnar vi enligt våra direktiv en rad förslag och rekommen-
dationer som i sig kan stärka den tillitsbaserade styrningen och led-
ningen av och inom kommunerna. De riktar sig till såväl regeringen, 
berörda myndigheter som kommunledningarna. För det andra har vi 
velat tillhandahålla välfärdsverksamheterna en handbok med en stark 
forskningsgrund kombinerat med många lärande exempel. Med 
handbok menar vi att den kan användas som konkret stöd och inspi-
rationskälla till det lokala utvecklingsarbetet mot en mer tillitsbase-
rad styrning och ledning. 

Redan under utredningstiden har vi utvecklat och spridit begrepp 
och definitioner för den tillitsbaserade styrningen, som verksam-
heterna kan samlas kring och utgå ifrån i sin egen utveckling. Vår 
uppfattning är att alltfler redan i dag talar om tillitsbaserad styrning 
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och ledning och de sju vägledande principerna för att uppnå en 
tillitsbaserad styrning och ledning används som teman för 
utvecklingsarbete och dialog. Många aktiviteter pågår runtom i 
landet, vid konferenser och seminarier diskuteras hur styrning och 
ledning kan utvecklas för att gå i riktning mot mer tillit och större 
handlingsutrymme för medarbetare och chefer. I ett flertal kom-
munala ledningsgrupper finns numera tillitsbaserad styrning och 
ledning på dagordningen – filosofin om tillitsbaserad styrning och 
ledning verkar ha fått spridning.  

För att det påbörjade arbetet ska fortsätta med full kraft krävs nu 
att så många olika aktörer som möjligt, gemensamt och var för sig, 
driver utvecklingen framåt. Sammanfattningsvis handlar våra förslag, 
rekommendationer och goda råd om att:  

– Riksdag och regering bör upphöra med detaljstyrning av kommu-
ner och landsting. Statens styrning behöver i större utsträckning 
utgå ifrån ett helhetsperspektiv för att undvika onödiga och 
överlappande styrsignaler till verksamheter inom hälso- och 
sjukvård, skola och omsorg. När styrsignaler lanseras, bör de 
utformas efter en noggrann analys av hur de samspelar med redan 
befintliga. Det är i sammanhanget viktigt med en tydligare och 
närmare dialog mellan de som styr och de som påverkas av 
styrningen. Insatser för att främja en mer samlad styrning av 
kommunsektorn är av största vikt. En viktig utgångpunkt för 
styrningen bör vara en förskjutning från alltför starkt fokus på 
formell, traditionell styrning och i stället lägga större tonvikt på 
ledarskap, kultur och värdegrund.  

– De statliga tillsynsmyndigheterna bör i sin tillsyn av kommuner 
och landsting, i större utsträckning betona en mer situations- och 
verksamhetsanpassad statlig tillsyn som förmår ta hänsyn till 
variationen hos granskade verksamheter i den mån det är möjligt. 
Inriktningen bör vara en mer kvalitativ granskning samt ökad 
dialog och samskapande med de granskade verksamheterna. 

– Politiker hos kommuner och landsting bör ha tillit som utgångspunkt 
när verksamheten formas och utvecklas. De lokala politiska upp-
dragsgivarna bör främja en förskjutning från traditionell, formell 
styrning för att i stället ge verksamheterna förutsättningar att lägga 
större tonvikt vid kultur, ledarskap och värdegrund. Politikerna 
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ska i detta arbete eftersträva en nära dialog med tjänstemanna-
organisationen, där rollfördelningen ständigt definieras och värnas. 
Dialogen bör, utöver kultur, ledarskap och värdegrund handla om 
en mer ändamålsenlig, tillitsbaserad mål- och resultatstyrning och 
en arbetsorganisation som ger ett utvecklat stöd för mötet mellan 
medarbetare och medborgaren. Dialogen bör ha fokus på 
helhetsperspektiv, verksamhetens syfte och medborgarens förut-
sättningar och behov. Kommunpolitiker bör bidra till att skapa 
nödvändiga förutsättningar för kunskapsutveckling samt upp-
muntra en verksamhetsnära forskning inom hälso- och sjukvård, 
omsorg och skola samt att ge möjligheter till en stärkt samverkan 
mellan verksamheter och lärosäten.  

– Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola 
är viktiga aktörer i utvecklingsarbetet mot en mer tillitsbaserad 
styrning och ledning. Med förutsättningar som är rätt givna från 
politiska uppdragsgivare kan de säkerställa en förskjutning av 
styrningen som i större utsträckning än i dag värderar ledarskap, 
värdegrund och kultur. Utgångspunkten måste vara att samtliga i 
organisationen tar gemensamt ansvar för att ha det goda mötet 
mellan medborgaren och verksamheten som utgångspunkt för all 
styrning och verksamhetsutveckling. Detta förutsätter ett 
ledarskap och ett medledarskap som har fokus på verksamhetens 
syfte och medborgarens förutsättningar och behov i fokus.  

Medarbetare och chefer ute i verksamheterna behöver verka för nära 
dialog med varandra och med den politiska uppdragsgivaren. Dialo-
gen bör bygga på ömsesidighet och kommunikation i det dagliga 
arbetet. Att verka för att göra verklighet av ett aktivt medledarskap 
är ett ansvar som behöver tas av både medarbetare och chefer. Chefer 
bör säkerställa att medarbetare kan, vill och vågar hjälpa medbor-
garen. Det är också viktigt att det finns förutsättningar för att 
upprätthålla kompetens och möjlighet till kollegialt utbyte. I detta 
ingår att skapa och uppmuntra till strukturer för samverkan över 
verksamhets- och professionsgränser. I ledarskapet är ytterligare en 
viktig aspekt att ta tillvara kunskap från forskarsamhället och att på 
olika sätt skapa förutsättningar för kunskapsspridning och en nära 
samverkan med lärosäten. Ledarskapet bör främja öppenhet och ett 
inkluderande, kommunikativt klimat som utgår i från tillit.  
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Vi uppmanar samtliga politiker, chefer och medarbetare i kom-
muner att i det fortsatta utvecklingsarbetet ta inspiration och stöd 
ifrån det material om tillitsbaserad styrning och ledning som Tillits-
delegationen har tagit fram och spridit. Vi uppmanar också kommuner 
och landsting att fortsätta erfarenhets- och kunskapsutbytet om tillits-
baserad styrning och ledning genom att ordna egna forum och semi-
narier på temat. Till dessa mötestillfällen bör ett flertal viktiga 
samarbetsaktörer bjudas in; forskare, experter, andra kommuner, 
landsting och statliga myndigheter, SKL och Regeringskansliet. 

Forskarsamhället bör bidra till att stärka samverkan mellan lärosäten 
och kommuner och landsting. Lärosätena behöver också se över hur de, 
på olika sätt, kan uppmuntra till mer verksamhetsnära forskning.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer att ha en viktig 
och framträdande roll i det fortsatta arbetet att stödja och främja 
utvecklingen mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning. Vi utgår 
ifrån att detta huvudbetänkande blir ett av de centrala kunskaps-
underlag som SKL använder i sina utbildningar, nätverk och stöd-
material om styrning. Genom SKL:s befintliga nätverk för styrning, 
uppföljning och utvärdering, kunskapsspridning med flera kan diskus-
sionen om tillitsbaserad styrning och ledning fortsätta och utveck-
lingen kan stärkas. SKL bör fortsätta det påbörjade arbetet att stödja 
kommunala politiker och ledningsgrupper att gå mot en mer tillits-
baserad styrning. Med detta huvudbetänkande som kunskapsunderlag 
har SKL kapacitet att vidareutveckla och ta fram stödmaterial inom 
flera områden än de Tillitsdelegationen hittills fokuserat på. Bland 
annat har vi tidigare föreslagit stödmaterial om värdegrundsarbete 
och en offentlig värdegrund. Andra områden där stödmaterial är 
väsentligt är ledarskap, kunskapsspridning, uppföljning och utvär-
dering. Allteftersom kunskapen från de föreslagna försöksverksam-
heterna och frikommunförsöket (se 7.6) utvecklas kan stödmaterial 
byggas på utifrån nya insikter och kunskap.  

Utöver de aktörer som nämns här ovan så har fler statliga myn-
digheter, Regeringskansliet, fackliga organisationer, idéburet part-
nerskap, civilsamhälle och företag stora möjligheter att bidra till och 
stödja utvecklingen mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning. 
Vår förhoppning är att ni alla – som har intresse av en välfärdssektor 
med hög kvalitet – tar inspiration av detta huvudbetänkande och det 
material som vi har tagit fram och samlat på vår hemsida. Låt er 
inspireras och ta stafettpinnen för att bidra till utvecklingen.
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8 Konsekvensanalys 

I detta kapitel redovisar vi konsekvenserna av Tillitsdelegationens 
förslag. Enligt Kommittéförordningen (SFS 1998:1474) 14–15 § ska 
kostnadskonsekvenser av förslag som påverkar kostnaderna eller in-
täkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra en-
skilda beräknas och redovisas. Om förslagen innebär samhällseko-
nomiska konsekvenser i övrigt, ska dessa redovisas. När det gäller 
kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller 
landsting, ska kommittén föreslå en finansiering. Om förslagen i ett 
betänkande har betydelse för den kommunala självstyrelsen, ska kon-
sekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller 
förslagens eventuella betydelse för brottsligheten och det brottsföre-
byggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar 
av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensför-
måga eller villkor i övrigt i förhållande till större företag, för jäm-
ställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de 
integrationspolitiska målen. Om ett betänkande innehåller förslag 
till nya eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser anges i betänkandet. Utöver att redovisa förslagens kon-
sekvenser i enlighet med kommittéförordningen (1998:1474) ska dele-
gationen särskilt beräkna och redovisa förslagens offentligfinansiella 
och samhällsekonomiska konsekvenser.  

Syftet med huvudbetänkandet är att bidra till en styrning av 
offentlig sektor som i större utsträckning tar tillvara medarbetares 
kompetens, kunskap och engagemang. Uppdragets karaktär är att 
föreslå åtgärder som ska leda till förändringar i ett senare led vilket 
gör att det med exakthet är svårt att säga vad som kommer att ske 
eller hur stora effektiviseringar som genereras när förslagen för en 
mer tillitsbaserad styrning och ledning får genomslag inom kom-
munsektorn, statliga myndigheter och regering. Här ges därför i 
huvudsak en översiktlig bild av möjliga konsekvenser och effekter av 
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våra förslag. Avsnitten utgår från kraven i kommittéförordningen 
och från kommittédirektivet.  

8.1 Förutsättningar för konsekvensbeskrivningen 

Kommittéförordningen 

Kommittéförordningen (1998:1474) innehåller bestämmelser om kost-
nadsberäkningar och andra konsekvensberäkningar. Om förslagen i ett 
betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kom-
muner, landsting, företag eller andra enskilda ska en beräkning av 
dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär 
samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska även dessa redovisas. 
När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, 
kommuner eller landsting, ska kommittén föreslå en finansiering 
(14 § kommittéförordningen). Om förslagen i ett betänkande har 
betydelse för den kommunala självstyrelsen ska konsekvenserna i 
det avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller när ett förslag 
har betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, 
för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små 
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 
i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor och 
män eller för möjligheten att nå de integrationspolitiska målen (15 § 
kommittéförordningen). 

Kommittédirektiven 

I kommittédirektiven finns vissa anvisningar om konsekvensbeskriv-
ningar. Där tas särskilt upp bestämmelsen i 14 § kommittéförord-
ningen om att beräkna och redovisa förslagens offentligfinansiella och 
samhällsekonomiska konsekvenser. Om något förslag innebär kost-
nadsökningar eller intäktsminskningar för det offentliga, ska delega-
tionen föreslå en finansiering. För samtliga förslag som delegationen 
lämnar ska den göra en analys av hur de samhällsekonomiska kost-
naderna förhåller sig till den samhällsekonomiska nytta som för-
väntas uppnås. Delegationen ska belysa förslagens effekter på ut-
vecklingen av företagandet, nyetableringen av företag och konkur-
rensen mellan företag. Om förslagen innebär en inskränkning av den 
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kommunala självstyrelsen, ska delegationen utforma förslagen så att 
de inte går utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till deras 
ändamål. Delegationen ska också analysera vilka konsekvenser för-
slagen får för kvinnor och män, flickor och pojkar samt förslagens 
effekter för jämställdheten. Delegationen ska även analysera försla-
gens konsekvenser för de nationella målen och lagstiftningens över-
gripande intentioner när det gäller likvärdighet och fördelningen av 
offentliga tjänster efter behov.  

Konsekvenserna ska anges enligt 6 och 7 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. I samband 
med konsekvensanalysen ska delegationen inhämta synpunkter från 
Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket. 

8.2 Nollalternativet är inte ett alternativ 

Tillitsdelegationens arbete har bedrivits genom försöksverksam-
heter, genomgång av forsknings- och utredningsmaterial, studie-
besök och nära dialog med företrädare från offentlig sektor, och ana-
lysen pekar åt samma håll; att inte göra något åt rådande situation 
riskerar att skapa allt sämre måluppfyllelse och bristande kvalitet i 
de offentliga tjänsterna, både vad gäller nyttan i reellt mätbara termer 
och i upplevd nytta. Ej heller verkar dagens utbredda kontrollerande 
styrnings- och ledningsmodell ge förutsättningar för en bättre arbets-
miljö där sjukfrånvaron kan hållas ned och där det är en sund perso-
nalomsättning, tvärtom. Om vi inte tydliggör för vem offentlig sektor 
verkar, börjar lyssna på medborgarna/brukarna, anammar ett tydligt 
ledarskap och medarbetarskap, kommer inte heller förtroendet och 
tilliten för offentlig sektor att stärkas. Och om offentlig sektor är svag, 
eller riskerar att försvagas än mer, urholkar vi själva demokratin. Att 
inte göra någonting åt detta är således inget alternativ. 

8.3 Kostnader och samhällsekonomiska 
konsekvenser 

Tillitsdelegationen har ett antal förslag och därtill även ett antal 
rekommendationer. Kommittéförordningen pekar endast på konse-
kvensanalys av förslagen som läggs och det är också det som är vår 
utgångspunkt här.  
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Tillitsdelegationen lämnar förslag som rör regeringens samlade 
styrning av kommuner och landsting. Förslaget som rör regeringens 
och Regeringskansliets analys- och beslutsstöd, både genom förstärk-
ning och genom utökad kontinuerlig dialog, bedöms kosta cirka 5 mil-
joner kronor, beräknat på 5 årsarbetskrafter.  

Tillitsdelegationens förslag om att som huvudprincip använda sig 
av generella statsbidrag och endast undantagsvis använda riktade 
statsbidrag för specifika nationella satsningar på verksamhetsutveck-
ling, bedömer Tillitsdelegationen ha en kostnadsreducerande effekt. 
Våra slutsatser som vi redovisar (se avsnitt 3.3.4) är att kon-
struktionen med riktade statsbidrag leder till oönskade och kost-
samma effekter, samt kostsam administration, såväl hos kommuner 
som berörda statliga myndigheter, t.ex. Skolverket. Samtidigt kan 
det uppfattas som en begränsning i regeringens möjligheter att styra, 
åtminstone gällande den ekonomiska styrningen. Tillitsdelegationen 
menar att detaljstyrningen i sig inte i alla delar är kompatibelt med 
en tillitsbaserad styrning och anser att effekten av att avstå från 
riktade statsbidrag ger en större flexibilitet och minskad administra-
tion. Detta får anses väga tyngre än regeringens detaljerade ekono-
miska styrning. I övrigt bör Tillitsdelegationens förslag inte leda till 
någon större effekt på statsbudgeten, då riktade statsbidrag föreslås 
föras över till det generella statsbidraget. Vi föreslår således ingen 
förändring i bidragsmedlens storlek per se. 

De samhällsekonomiska konsekvenserna för de två förslagen bör 
ge högre måluppfyllelse för vad man faktiskt vill åstadkomma, därtill 
till en lägre administrationskostnad. Tillitsdelegationen menar att 
offentliga medel kan användas med större precision, trots minskad 
detaljstyrning från regering och riksdag, och bidra till en högre kva-
litet, sammantaget en högre kostnadseffektivitet. 

Tillitsdelegationen föreslår att regeringen ytterligare stärker 
finansiering mot verksamhetsnära forskning inom hälso- och sjuk-
vård, skola och omsorg, med särskilt fokus på omsorg, från och med 
år 2020 permanent med 20 miljoner kronor per år. För att välfärds-
sektorn i än högre utsträckning ska kunna vila på en vetenskaplig 
grund och bättre kunna anpassas efter medborgarens olika förutsätt-
ningar och behov, behövs forskning som görs i nära samarbete med 
verksamheterna. De satsningar som regeringen har givit uttryck för 
i forskningspropositionen (prop. 2016/17:50) samt budgetproposi-
tionen (prop. 2017/18:1) är lovvärda. Samtidigt är välfärdssektorn 
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helt central för ett samhälles välmående och utveckling och kommu-
nalt finansierad verksamhet motsvarar ungefär en fjärdedel av 
Sveriges BNP. Tillitsdelegationens förslag bidrar till ytterligare för-
stärkning. Den föreslagna förstärkningen beräknas täcka kostnader 
för ett antal forskargrupper, datainsamling etc.  

Medel för att administrera och fördela forskningsmedel till rele-
vanta forskningsprojekt föreslås tilldelas lämplig statlig aktör på om-
rådet. Tillitsdelegationens förslag innebär cirka 1 miljon kronor per 
år för denna hantering. Förslagen som rör värdegrunden är två; dels 
att ge Statskontoret i uppdrag att komplettera den statliga värde-
grunden, dels att Statskontoret tillsammans med SKL ska utveckla 
ett stödmaterial om en värdegrund som omfattar komponenterna 
lagstiftning, professionell etik, sju principer för tillitsbaserad styrning 
och ledning. Detta arbete bedöms ge ökade kostnader för 
framtagandet av informationsmaterial, uppdatera hemsida och 
utforma annat underlagsmaterial med mera. Kostnaderna bedöms 
vara av engångskaraktär och uppgå till 1 miljon kronor för Stats-
kontorets arbete.  

Tillitsdelegationen föreslår att regeringen i en skrivelse till riks-
dagen förtydligar att tillsynen av hälso- och sjukvård, skola och omsorg 
ska vara situations- och verksamhetsanpassad. Kostnader för detta 
hänförs till ordinarie ärendehantering för regeringen och 
Regeringskansliet. Detta kan ske inom ram. Tillitsdelegationen 
bedömer att en mer situations- och verksamhetsanpassad statlig 
tillsyn innebär samhällsekonomiska vinster på sikt. Effekten uppnås 
genom att tillsynen bidrar till mer verksamhetsutveckling men även 
genom att skapa färre negativa bieffekter i granskade verksamheter.  

Tillitsdelegationen lägger tre förslag för att på olika sätt bidra till 
en utvecklad och mer innovativ offentlig sektor på såväl lokal som 
nationell nivå genom ett nationellt policylabb, frikommunförsök 
och försöksverksamhet. Förslagen ska skapa förutsättningar för att 
pröva nya idéer och lösningar på upplevda problem.  

När det gäller inrättandet av policylabb föreslår Tillitsdelega-
tionen att det ska vara knutet till Regeringskansliet och ha ett kansli. 
Arbetet med att driva förändringsarbete ska göras med stöd av en 
funktion som placeras vid Vinnova. Till policylabb ska också sär-
skilda medel finnas till disposition för konkret utvecklingsarbete.  
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I dag finns en kanslifunktion vid SB för innovationsrådet. Vid inför-
andet av ett nationellt policylabb bör denna nya uppgift tillföras kansli-
resurser om 5 miljoner kronor, motsvarande cirka 5 årsarbetskrafter. 

Vinnovas nuvarande regeringsuppdrag inkluderar engångsvis medel 
på 2 miljoner kronor för 2017 respektive 2018. Tillitsdelegationen 
bedömer att Vinnova tilldelas 5 miljoner kronor permanent för att 
tillhandahålla kapacitet för genomförande av och stöd till ett antal 
parallella policylabb årligen.  

Innovationsrådet har i dag att fördela 150 miljoner kronor för 
olika insatser. Tillitsdelegationen föreslår att medlen förstärks per-
manent med ytterligare 10 miljoner kronor per år. Sammantaget be-
räknas förslaget med införandet av policylabb därmed att kosta 
20 miljoner kronor.  

De två förslag som rör försöksverksamhet och frikommunsför-
sök behöver utredas ytterligare genom två förstudier, och regeringen 
föreslås ge Tillitsdelegationen respektive en statlig utredning i upp-
drag att göra dessa. Tillitsdelegationen bedömer i nuläget konse-
kvenserna endast för det första steget, dvs. de två förstudierna. Kon-
sekvenserna för nästa steg, får anses vara en del av förstudierna, då 
dessa syftar till att mer exakt ange inom vilka områden försöksverk-
samhet respektive frikommunsförsök kan göras, och hur många 
aktörer som kan komma att vara involverade. Förstudien för för-
söksverksamheten bedöms kosta cirka 300 000 kronor och förstu-
dien för frikommunförsöket cirka 700 000 kronor. 

Att skapa arenor för försöksverksamheter och för utveckling av 
policy och reglering bedömer Tillitsdelegationen ger positiva konse-
kvenser för hela sektorns innovationskraft och förmåga att lära och 
utveckla. Kostnaderna för att bedriva dessa arenor är försumbara om 
man beaktar vad lösningarna och kraften bakom en bredare inkluder-
ing av olika aktörer kan ge i många olika verksamheter. Löser vi t.ex. 
frågan om den sekretessreglering som finns i dag och som ger bety-
dande hinder vid samarbete mellan, och ibland även inom samma 
organisation/er (se vidare avsnitt 7.6.2) ger lösningen mångfaldig 
effekt vid samtliga kommuner och landsting.  
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8.4 Den kommunala självstyrelsen 

Tillitsdelegationen lägger inga förslag som är tvingande för kommu-
nerna och landstingen. Förslaget att använda riktade statsbidrag 
endast undantagsvis och i stället ha generella statsbidrag som huvud-
princip, bedöms föra med sig positiva konsekvenser då möjligheten 
till effektivare användning av statliga medel ökar och mindre tid be-
höver läggas på administration i form av ansökningsförfarande och 
eventuell uppföljning. Detta leder i sin tur till att medel i större ut-
sträckning bör kunna gå till den kärnverksamhet som medlen är till för. 

Förslagen som rör frikommunsförsök och stöd kring värde-
grundsfrågorna involverar såväl kommuner som landsting och bygger 
på frivilliga åtaganden, vilket bedöms inte ha påverkan på den kom-
munala självstyrelsen i någon negativ mening.  

8.5 Andra konsekvenser 

8.5.1 Konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar 

Generellt stödjer Tillitsdelegationens förslag och rekommendatio-
ner jämlikhet och jämställdhet, såväl ur ett medarbetar- som ett 
medborgarperspektiv. Kommunerna och landstingen är stora arbets-
givare och uppdragstagare. Av cirka 1,3 miljoner anställda inom kom-
munalt finansierad sektor är cirka 80 procent kvinnor och 20 procent 
män. Våra förslag förväntas därför bidra till en förstärkning på yrken 
som är kvinnodominerade. Som problemanalysen visar (se kapitel 3) 
finns utmaningar med såväl bristande kompetensförsörjning och 
kunskapsutveckling, som höga sjukfrånvarotal och hög personalom-
sättning inom välfärdssektorn. Med en tillitsbaserad styrning och 
ledning och ett större fokus på medarbetarskap och handlingsut-
rymme att påverka, bedömer vi att detta kan bidra till en bättre 
arbetsmiljö med friskare medarbetare som också är mer tillfreds med 
sin situation. Om effekten med en mer tillitsbaserad styrning och 
ledning uppstår på bred front, kan detta väntas ha en positiv inverkan 
på att få ned antalet sjukskrivningar men också en osund personal-
omsättning. Tillitsdelegationens förslag måste självklart genomföras 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv, oavsett om det rör utformning 
av försöksverksamhet, hantering av värdegrundsfrågorna eller den 
verksamhetsnära forskningen.  
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Tillitsdelegationens utgångspunkt är fokus på medborgaren. I takt 
med att detta fokus stärks, bör konsekvensen bli bättre möjligheter 
att anpassa välfärdstjänsterna till kvinnors, flickors mäns och pojkars 
olika behov i vården, omsorgen och i skolan.  

8.5.2 Konsekvenser för nationella mål för likvärdighet och 
fördelningen av offentliga tjänster efter behov 

Tillitsdelegationen har utförligt beskrivit en rad utmaningar som väl-
färdssektorn i Sverige står inför i kapitel 3, särskilt avsnitten 3.1 och 
3.2. I denna beskrivning återfinns tydligt att likvärdigheten i kvali-
teten på de tjänster som erbjuds, brister. Det rör såväl skola, vård 
som omsorg. I de förslag och rekommendationer som Tillitsdelega-
tionen lägger, är en central utgångspunkt fokus på medborgaren, 
dennes behov men också hur hen kan själv kan bidra med sina erfa-
renheter och kunskap. Med ett sådant fokus skapas förutsättningar 
att tydliggöra individuella behov bättre och kan också borga för en 
högre grad av likvärdighet. Det är samtidigt viktigt att inte medbor-
gare med svagare möjligheter att påverka och vara engagerad, får ett 
sämre bemötande eller behandling på bekostnad av de medborgare 
som har starkare möjlighet att påverka. Det ställer ökade krav på 
medarbetarna i verksamheterna att ha kunskap om hur olika gruppers 
olika förmåga att delta ska hanteras. Diskussioner kring likvärdig 
behandling och bemötande blir än viktigare när medborgaren invol-
veras i större utsträckning. Om detta kan möjliggöras bedömer 
Tillitsdelegationen att förslag och rekommendationer bör stärka lik-
värdigheten, och även att de offentliga tjänsterna fördelas efter behov. 
Med medvetenhet och kunskap i verksamheterna bör medborgaren, 
oavsett t.ex. socioekonomisk bakgrund eller kön, kunna bemötas 
utifrån individuella skillnader och individspecifika behov.  

8.5.3 Konsekvenser för företag 

Tillitsdelegationens förslag och rekommendationer har konsekven-
ser för många aktörer som finns inom välfärdssektorn, oavsett om 
det är politiska församlingar, kommunala eller enskilda huvudmän. 
Gemensamt är att lagstiftningen som styr välfärdssektorns tjänster 
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gäller alla, de är offentligt finansierade och behöver ständig föränd-
ring och utveckling. Utmaningarna framåt kan dock skilja sig åt 
mellan aktörerna i systemet. Tillitsdelegationens förslag vänder sig i 
huvudsak till de aktörer som har mandat att styra och sätta ramarna 
för välfärdstjänsterna, vilket är politiska församlingar och dess för-
valtningar, från regering till kommuner och landsting. Några förslag 
som direkt träffar företagen har Tillitsdelegationen inte lagt. Inte 
heller bedömer vi att förslagen skulle ge konsekvenser för utveckling 
av redan befintliga företag, nyetablering av dem eller konkurrensen 
mellan dem.  

8.5.4 Övriga konsekvenser 

Tillitsdelegationens förslag och rekommendationer utgör tillsam-
mans förutsättningar för en mer öppen medborgarnära välfärd base-
rad på tillit. Genom att främja värdegrundsarbete och medarbetar-
skap bör positiva konsekvenser uppstå som t.ex. minskar risker för 
korruption och ökar möjligheterna att bygga en kultur där medarbe-
tare vågar ta ansvar och också vågar att påtala när något är fel, jämför 
bl.a. avsnitt 7.5.  

Konsekvenser för sysselsättning och offentlig service i olika delar 
av landet bedöms vara positiva, då Tillitsdelegationens förslag och 
rekommendationer kan bidra till att skapa förutsättningar för större 
handlingsutrymme och medarbetarskap, vilket i sin tur torde bidra 
till bättre arbetsmiljö med mindre personalomsättning och bättre 
rekryteringsmöjligheter som följd.  

Delegationen har inte funnit att övriga förslag ger några nämn-
värda ekonomiska eller andra konsekvenser i de avseenden som 
anges i eller följer av 14–16 §§ kommittéförordningen (1998:1474). 

8.6 Konsekvenser vid regelgivning 

Tillitsdelegationen föreslår två lagändringar, dels att bestämmelsen 
om tvingande vitesföreläggande tas bort från skollagen (2010:800), 
dels att bestämmelsen om att tillsynen främst ska inriktas på 
granskning av vårdgivarens systematiska kvalitetsarbete även den tas 
bort ur patientsäkerhetslagen (2010:659). Vi har närmare skrivit om 
detta i avsnitt 7.4.  
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Synpunkter har inhämtats från Tillväxtverket och Ekonomistyr-
ningsverket i enlighet med utredningsdirektiven.  
Lagändringarna har inte någon relevans såvitt avser de skyldigheter 
som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

Skollagen 

Vad gäller regleringen om vitesföreläggandet i skollagen (2010:800) 
26 kap. 27 § andra stycket, hänför sig detta till ett tillägg i samma lag 
med ikraftträdande januari 2015. Jämför vi med tidigare statistik har 
antalet beslut om förelägganden om viten ökat från cirka 10 till 
100 stycken per år (jämför Skolinspektionens årsredovisning för 
2017). Tillitsdelegationen värderar inte betydelsen av antalet före-
lägganden. Bestämmelsen har dock enligt Skolinspektionen resul-
terat i en överanvändning av vite som inte är ändamålsenlig. Tillits-
delegationen konstaterar att möjligheter till att avstå från att besluta 
om förelägganden har saknats för Skolinspektionen, även i de fall 
som ett sådant skarpt styrmedel inte skulle ha behövts. De ärenden 
som vitesföreläggandet syftar på, är komplexa och beror på många 
faktorer. Det är dessutom troligt att det kan vara svårt för verksam-
hetsutövaren att veta var gränsen går när vite inträder. Varje 
situation torde vara unik och därmed bör också sanktionsmöjlig-
heten anpassas snarare än likriktas. 

Hanteringen av det stora antalet förelägganden uppskattas har 
lett till ökade kostnader hos såväl de tillsynade som för myndig-
heterna. Det gäller både i att handlägga själva beslutet, men också att 
hantera överklaganden på dessa beslut. Lägg därtill den negativa in-
verkan ett föreläggande kan ha för kommuner och enskilda aktörer 
– i synnerhet om det inte alls skulle ha behövts för att åtgärder skulle 
vidtas. Tillitsdelegationens förslag om att ta bort kravet på det 
tvingande vitesföreläggandet bedöms därför ge positiva effekter, 
både monetära och andra. En effekt är större frihet till tillsynsmyn-
digheten att på egen hand avgöra när styrmedlet är befogat. För de 
tillsynade aktörerna är konsekvenserna inga om lagstiftningen följs. 
Om man inte lever upp till lagstiftningen, minskar även risken för en 
hårdare sanktion från statens sida, än vad som faktiskt är nödvändigt 
i det enskilda fallet. 
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Ytterligare konsekvenser bedöms vara minskade administrativa 
kostnader för alla berörda. För Skolinspektionen har införandet av 
kravet 2015 lett till ökade kostnader om totalt cirka 5 miljoner kro-
nor per år. Denna kostnad bedöms minska. Även kostnader för över-
klagandehanteringen bedöms minska för de tillsynade (kommunal 
eller enskild aktör) och för domstolsväsendet. Hittills har beslut om 
förelägganden om viten riktats i samma omfattning till kommuner 
respektive enskilda aktörer som deras relativa andel av antalet skol-
enheter (75 respektive 25 procent). Cirka 10 procent av besluten 
överklagas. Vår uppskattning är att administrationen av överklagan-
den kostar cirka 2 miljoner för de överklagade och domstolsväsendet 
tillsammans. Vårt förslag skulle därmed kunna leda till en kostnads-
minskning för de inblandade aktörerna med cirka 7 miljoner kronor, 
endast gällande administrationen av viteskravet.  

Patientsäkerhetslagen 

Tillitsdelegationen föreslår även att bestämmelsen om att tillsynen 
främst ska inriktas på granskning av vårdgivarens systematiska 
kvalitetsarbete, 3 § kap. 7 andra stycket i patientsäkerhetslagen, tas 
bort. Denna lydelse indikerar en smalare och mer indirekt 
granskning, vilket kan riskera att leda till mer fokus på checklistor 
och mindre eller begränsat fokus på brukare och patienter. Genom 
att ta bort bestämmelsen öppnar lagstiftningen upp för att tillsynen 
av det systematiska patientsäkerhetsarbetet kan vara en av flera 
möjliga inriktningar och inte den huvudsakliga. Därmed ökar 
möjligheterna för IVO att avgöra vad tillsynen ska fokusera på och i 
linje med en mer lärande tillsyn, samtidigt som även patientperspek-
tivet kan ges större tyngd. Konsekvenser för de tillsynade objekten 
torde vara att oftare också kunna bli granskad på andra faktorer än 
det systematiska egenkontrollarbetet. För den tillsynade, oavsett 
kommunal eller enskild aktör, kan detta medföra en större variation 
vid inspektion, men samtidigt ökade möjligheter att också stärka och 
åtgärda andra delar av verksamheten. Vi bedömer att en bredare till-
syn inte har kostnadsmässiga konsekvenser för verksamheter under 
tillsyn. Lagstiftningen är densamma och kraven för att uppfylla den 
har inte förändrats. Vi föreslår inte heller att tillsynen ska bli mer 
omfattande genom ökade resurser. 
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8.7 Förslag till finansiering 

Tillitsdelegationens förslag, exkluderat de rekommendationer som 
också lämnats, uppgår till en total direkt kostnad om 48 miljoner 
kronor varav den huvudsakliga delen föreslås finansieras via 
statsbudgeten. I tabell 8.1 redovisas en sammanställning av statens 
kostnader som rör Tillitsdelegationens förslag.  

 
 
Tillitsdelegationens förslag som rör regeringens och Regerings-
kansliets analys- och beslutsstöd, till en kostnad av 5 miljoner kro-
nor, föreslås finansieras inom ramen för Regeringskansliets förvalt-
ningsanslag.  

Förslaget om en förstärkning av verksamhetsnära forskning av 
välfärdssektor med 20 miljoner kronor bör finansieras permanent 
genom anslag 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: 
Forskning, UO9. Administrationskostnaden föreslås finansieras per-
manent med 1 miljon kronor av anslaget 7:1 Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd: Förvaltning, UO9. 
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Förslaget som rör värdegrundsarbetet bör finansieras genom en 
engångsvis ökning av Statskontorets förvaltningsanslag, (UO2, an-
slag 1:1 ap. 3) med 1 miljon kronor.  

Tillitsdelegationens förslag att regeringen lämnar en skrivelse till 
riksdagen om tillsynen av hälso- och sjukvård, skola och omsorg, 
föreslås finansieras inom ram för Regeringskansliets förvaltnings-
anslag. 

Förslaget om förstudier kring försöksverksamheter respektive 
frikommunförsök bör finansieras engångsvis via utredningsbudge-
ten och inom ram för Regeringskansliets förvaltningsanslag.  
Förslaget om policylabb bör finansieras på olika sätt. När det gäller den 
föreslagna kanslifunktionen i Regeringskansliet bör den finansieras av 
Regeringskansliets förvaltningsanslag (UO1, anslag 4:1 Regerings-
kansliet m.m.), vilket bör ske genom en ökning med fem miljoner 
kronor. Genomförandefunktionen vid Vinnova föreslås finansieras 
med en permanent ökning av Vinnovas förvaltningsanslag med fem 
miljoner kronor. Vad gäller ökningen med 10 miljoner kronor av de 
stimulansmedel som föreslås knytas till policylabb, bör dessa finan-
sieras genom att omfördela medel från UO 24 1:2 Verket för inno-
vationssystem: Forskning och utveckling. 
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9 Genomförande och 
ikraftträdande 

9.1 Genomförande 

Samtliga förslag och rekommendationer som Tillitsdelegationen har 
lagt fram i detta betänkande inkluderar många aktörer på olika nivåer 
och spänner över ett brett spektrum av frågor – även om Tillits-
delegationen har avgränsat uppdraget till att gälla hälso- sjukvård, 
skola och omsorg. En övergång till tillitsbaserad styrning och 
ledarskap med stärkt medarbetarskap för ett stärkt medborgarfokus, 
kommer att ta tid då det handlar om att utmana rådande regelverk, 
system och arbetssätt och inte minst förändra kultur och beteende. 
Tillitsdelegationens arbete fortsätter enligt dess tilläggsdirektiv fram 
till oktober 2019, nu med inriktning på statsförvaltningen och de 
statliga myndigheterna. Arbetet med kommunsektor behöver dock 
samtidigt fortsätta med kraft. Tillitsdelegationen bedömer det där-
för angeläget att regeringen bereder huvudbetänkandet och skapar 
förutsättningar för att fortsätta arbeta utan eller med så små avbrott, 
som är möjligt.   
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9.2 Ikraftträdande 

Delegationens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 
1 januari 2020.  

 
Tillitsdelegationen bedömer det angeläget att de föreslagna lag-
ändringarna träder i kraft så snart som möjligt till stöd för en mer 
lärande tillsyn där större fokus kan läggas på brukarperspektiv. Med 
hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarande, 
fortsatt beredning inom Regeringskansliet och riksdagsbehandling 
bör de lagbestämmelser utredningen föreslår tidigast kunna träda i 
kraft den 1 januari 2020.  

Förslagen till författningsändringar bör inte kräva några särskilda 
övergångsbestämmelser. 
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10 Författningskommentar 

10.1 Förslaget till lag om ändring i skollagen 
(2010:800) 

26 kap.  

27 § 

Ett föreläggande enligt detta kapitel får förenas med vite. 
 

Om det finns anledning att anta att en person som är föremål för ett 
föreläggande har begått en gärning som kan föranleda straff eller en straff-
liknande sanktion, får han eller hon inte föreläggas vid vite att medverka i 
en utredning som har samband med den gärningen. Lag (2014:903). 

 
Paragrafen ändras på så sätt att andra stycket tas bort. Förslaget be-
handlas i avsnitt 7.4.2. samt avsnitt 8.6. 

Genom ett borttagande av nu gällande bestämmelse i paragrafens 
andra stycke, som föreskriver att föreläggande som avses i 26 kap. 10 § 
ska förenas med vite om en eller flera brister som allvarligt försvårar 
förutsättningarna för eleverna att uppnå målen för utbildningen, om det 
inte av särskilda skäl är obehövligt, ges Skolinspektionen möjlighet att 
i varje enskilt fall avgöra när vitesinstrumentet är ändamålsenligt att 
tillämpa enligt paragrafens första stycke. Därmed ökar möjligheten att 
anpassa metoderna för tillsynen till situation och behov i den verk-
samhet som är föremål för tillsyn (jämför 26 kap. 2§). 
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10.2 Förslaget till lag om ändring i 
patientsäkerhetslagen (2010:659) 

7 kap. 

3 § 

Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att den verksamhet och 
den personal som avses i 1 och 2 §§ uppfyller krav och mål enligt lagar 
och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av 
sådana föreskrifter. 
 
Föreläggande enligt 20 och 24 §§ och förbud enligt 26–28 §§ får an-
vändas endast när verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av 
lagar och andra föreskrifter. 

 
Paragrafen ändras på så sätt att andra stycket tas bort. Förslaget 
behandlas i avsnitt 7.4.3 och 8.6. 

Genom ett borttagande av andra stycket, som föreskriver om att 
tillsynen främst ska inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör 
sina skyldigheter enligt 3 kap. avseende bedrivande av ett syste-
matiskt patientsäkerhetsarbete, ges möjlighet att anpassa tillsynen 
utifrån situation och behov i den verksamhet som är föremål för 
tillsyn (jämför 7 kap. 1 och 2 §§). 
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Kommittédirektiv 2016:51 

Tillit i styrningen 

Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016 

Sammanfattning 

Styrningen av förvaltningen har de senaste decennierna känneteck-
nats av decentralisering och ett delegerat ansvar för genomförande, 
budget och organisation. Fokus har legat på mål- och resultatstyrning 
och uppföljning. 

Verksamhetsstyrningen kan dock i vissa fall ha bidragit till att den 
offentliga förvaltningen har brister när det gäller att styra verksam-
heten utifrån dess förutsättningar och medborgarnas behov och med 
tillit till medarbetares kompetens och förmåga. Det finns ett behov 
av att vidareutveckla en tillitsfull styrning av välfärdstjänsterna som 
bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan berörda aktörer. Den 
aktör som ansvarar för verksamheten måste ha utrymme att utveckla 
den och den aktör som styr måste kunna lita på att verksamheten 
utvecklas på ett rättssäkert, behovsstyrt, ändamålsenligt, samhälls-
ekonomiskt effektivt sätt och i enlighet med uppsatta mål och att 
välfärdstjänster av god kvalitet levereras till medborgarna. 

En delegation inrättas för att inom ramen för de befintliga regel-
verken genomföra dels projekt som främjar idé- och verksamhetsut-
veckling när det gäller kommunal verksamhet, dels projekt som om-
fattar hela styrkedjan dvs. styrning från den nationella nivån till 
genomförandet i kommuner och landsting. Avsikten är att Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) ska få en framträdande roll i detta 
arbete. Syftet med projekten ska vara att långsiktigt bidra till för-
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bättrade förutsättningar för kommuner och landsting att vidareut-
veckla en rättssäker och effektiv förvaltning. Vidare ska projekten bi-
dra till en tydlig, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning som 
bidrar till att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna är behovs-
styrda och håller god och likvärdig kvalitet och att de är jämlika, jäm-
ställda och tillgängliga. 

För att möjliggöra ett kritiskt perspektiv på förändrings- och ut-
vecklingsprocesser inom ramen för projekten ska dessa följas av ett 
antal forskare. Delegationen ska vidare verka för att samarbete mel-
lan statliga myndigheter och kommuner och landsting byggs i syfte 
att åstadkomma en effektivare, mer tillitsbaserad och mindre admi-
nistrativt belastande styrning avseende välfärdstjänsterna. Delega-
tionen ska därför tillsammans med berörda myndigheter, kommuner 
och landsting analysera den statliga tillsynens effekter på kommu-
nernas och landstingens verksamhetsutveckling, identifiera eventu-
ella hinder för genomförande av utvecklingsinsatser och om möjligt 
föreslå hur tillsynen över kommunal verksamhet kan bidra till verk-
samhetsutveckling. Delegationen ska även analysera olika ersättnings-
modellers styrande effekter och undersöka på vilket sätt ersättnings-
modeller tydligare kan främja en bred och allsidig kvalitetsutveckling 
och effektivitet. Delegationen ska beakta hur ersättningsmodellerna 
påverkar fördelningen av och tillgången på välfärdstjänster utifrån ett 
geografiskt och socioekonomiskt perspektiv. Om delegationen an-
ser att det är lämpligt ska den föreslå hur sådana modeller kan utfor-
mas. De delar av uppdraget som avser ersättningsmodeller omfattar 
inte skolväsendet eftersom frågor om ersättning inom skolväsendet 
redan utreds av Skolkostnadsutredningen (U 2014:14) och 2015 års 
skolkommission (U 2015:03). De delar av uppdraget som avser andra 
ersättningsmodeller än inom skolväsendet ska redovisas senast den 
16 juni 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas i en slutrapport senast 
den 18 juni 2018.   
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Bakgrund 

Den offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av 
Sverige. En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin. En 
prioriterad fråga för regeringen är att förbättra styrningen i den of-
fentliga sektorn i syfte att skapa mer effektiva verksamheter och större 
nytta för medborgarna.  

I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) anför regeringen 
att det behövs utvecklade former för styrning och uppföljning som 
balanserar behovet av kontroll med förtroende för professionernas 
verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Regeringen aviserar också 
att den avser att initiera ett arbete med att stimulera metodutveckling 
samt utveckla styrning och uppföljning. Angreppssättet kommer att 
vara brett. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med myndigheter, 
kommuner och landsting, välfärdsmedarbetare, brukare och forskar-
samhället. Rättssäkerhet och medborgarperspektiv är viktiga utgångs-
punkter för arbetet (se utg.omr. 2 avsnitt 4.4).  

Mot bakgrund av regeringens aviserade ambitioner att utveckla den 
statliga styrningen har Statskontoret fått i uppdrag att kartlägga, ana-
lysera och i vissa delar lämna förslag avseende statens styrning av statlig 
respektive kommunal verksamhet (Fi2016/00372/SFÖ).  

Som ett led i arbetet inrättar regeringen nu också denna delegation. 

Styrningen i den offentliga förvaltningen 

Statens styrning av kommuner och landsting 

Regeringsformen slår fast att den svenska folkstyrelsen förverkligas 
bl.a. genom den kommunala självstyrelsen. Den kommunala självsty-
relsen innebär att kommuner och landsting, genom politiska beslut 
och prioriteringar, avgör hur man med hänsyn till lokala och regionala 
förutsättningar ska uppnå de nationella mål som riksdagen lagt fast. 
Detta innebär att staten i sin styrning av kommuner och landsting 
måste ge dem handlingsutrymme för egna prioriteringar. 

Det kommunala uppdraget har över tid ökat i omfattning och kom-
plexitet vilket har lett till att även behovet av vägledning har ökat.  
I detta sammanhang kan också konstateras att EU-rätten och dess ge-
nomförande nationellt påverkar kommuner och landsting i mycket 
hög utsträckning. En tydlig tendens är att den statliga styrningen har 
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ökat i omfattning och blivit alltmer detaljerad. Detta gäller för såväl 
lagstiftning som de statliga myndigheternas föreskrifter. 

År 1993 genomfördes omfattande förändringar i de statliga bidrags-
systemen till kommunerna. Den största förändringen var att flertalet 
av de specialdestinerade statsbidragen ersattes med ett generellt bidrag. 
År 1996 genomfördes förändringar som bl.a. innebar att även lands-
tingen kom att omfattas av systemet. Ytterligare en stor förändring av 
systemet gjordes 2005. Syftet med det generella bidragssystemet är att 
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och 
landsting att kunna ge sina invånare likvärdig service oberoende av in-
komster och andra strukturella förhållanden. Det sker främst genom 
utjämning för skillnader i skattekraft (inkomstutjämning) och struk-
turella kostnadsskillnader (kostnadsutjämning). Det generella statsbi-
draget utgör också ett medel för staten att påverka kommunsektorns 
samhällsekonomiska utrymme. 

Som skäl för införandet av det nya utjämningsbidraget angavs att 
det skulle öka kommunernas handlingsfrihet genom att minska den 
statliga regleringen och skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsätt-
ningar (prop. 1991/92:150). Genom det nya systemet skulle kommu-
nerna ges ett ökat ansvar för sin verksamhet och ökad handlingsfrihet 
när det gäller verksamheters utformning och prioriteringar mellan olika 
verksamheter samt bättre möjligheter till lokal anpassning och lokalt 
ansvar.  

En förändring som påverkat kommunernas och landstingens styr-
ning av verksamheten är att antalet riktade statsbidrag har ökat i antal 
sedan det generella kommunalekonomiska utjämningssystemet inför-
des. Anledningen är att staten har ansett att det funnits behov av att 
öka styrningen av verksamheterna för att nå de nationella målen. 

Kommuners och landstings styrning av verksamheten 

Under 1980-talet pågick inom kommuner och landsting ett förnyel-
searbete när det gäller styrningen av den kommunala verksamheten. 
Bland annat genomfördes en försöksverksamhet med en friare kom-
munal nämndorganisation. Försöksverksamheten ledde fram till en 
ny kommunallag (1991:900) som trädde i kraft den 1 januari 1992. 
Ett av syftena med kommunallagsreformen var att skapa utrymme 
för en ökad målstyrning. Utgångspunkter för förändringen var att 
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de förtroendevalda skulle få bättre möjligheter att styra och organi-
sera sin verksamhet. Medborgarna skulle också garanteras goda möj-
ligheter till inflytande och insyn. Genom ökad organisationsfrihet 
skulle kommuner och landsting ges förutsättningar att göra verksam-
heten effektivare. 

Sedan införandet av kommunallagen 1992 har det skett omfat-
tande omvärldsförändringar som bl.a. har lett till att kommuner och 
landsting har reformerat sina organisationer. Av den forsknings-
översikt som finns i betänkandet En kommunallag för framtiden 
(SOU 2015:24) framgår att reformerna har motiverats både av ideo-
logiska skäl och av en upplevd brist på resurser. En mångfald av orga-
nisatoriska lösningar och metoder för styrning av kommunal verk-
samhet har testats. Mycket inspiration till detta förändringsarbete 
har hämtats från den idériktning som går under den samlande engel-
ska benämningen New Public Management och som handlar om att 
skapa förbättrad ekonomisk effektivitet med förebilder från privata 
företag och användning av marknadslösningar. Andra reformer har 
haft sin utgångspunkt i t.ex. ökat demokratiskt inflytande, där inspi-
ration har hämtats från de idériktningar som lanserats som motkrafter 
till New Public Management (t.ex. det som går under den engelska 
benämningen Public Governance). 

Stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 

I januari 2015 ingick Verket för innovationssystem (Vinnova) och 
SKL en överenskommelse om stärkt innovationsförmåga i offentlig 
verksamhet. Överenskommelsen avser 2015–2017. Syftet med över-
enskommelsen är att stärka innovationsförmågan i den verksamhet 
som kommuner och landsting ansvarar för. Målet är att bidra till ökad 
kvalitet och bättre service i de tjänster och uppdrag som kommuner 
och landsting erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle. 

Överenskommelsen syftar också till att främja innovationsledning 
eftersom en omställning mot mer innovativa organisationer kräver 
kunskap om innovationsledning. Därutöver ska SKL och Vinnova till-
sammans medverka till att välfärdsteknologi utvecklas, sprids och 
genomföras i hela landet, att användarperspektivet främjas och att bru-
karens roll som medskapare betonas. 
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År 2014 och 2015 har SKL, med finansiering från Vinnova, gen-
omfört projektet Förändra radikalt. Förutom metodutveckling och 
idéarbete har målet med projektet varit att identifiera hur nya arbets- 
och förhållningssätt påverkar ledarskap och medarbetarskap i de med-
verkande kommunerna. 

SKL pekar i sin rapport för projektet, e-boken Förändra radikalt 
– gör annorlunda, billigare och bättre, på att det finns ett ökande in-
tresse, inte enbart när det gäller nya tekniska lösningar utan även för 
helt andra och nya sätt att utföra tjänster på. SKL pekar också på att 
internationella erfarenheter visar att radikala förändringar i verksam-
heterna har lett till att brukarnyttan ökat samtidigt som kostnaderna 
minskat. Dessutom har medarbetarnas arbetsglädje och självförtro-
ende ökat. 

SKL har pekat på behovet av ett kompetenscentrum för innova-
tion i offentlig verksamhet i publikationen ”Positionspapper – En 
innovationsvänlig offentlig verksamhet” från 2015 och har i sitt in-
spel till regeringen inför forsknings- och innovationspropositionen 
2016 lyft detta som ett förslag. 

Vinnova har i sitt underlag till regeringens politik för forskning, 
innovation och högre utbildning 2017–2027, Innovation för ett attrak-
tivare Sverige (dnr N2015/07590), pekat på behovet av nationell sam-
ordning och kunskapsspridning mellan pågående innovationsinsatser 
inom offentlig sektor. Vinnova genomför ett antal insatser riktade 
mot offentlig sektor, t.ex. FRÖN – För ökad innovation i offentligt 
finansierad sektor. Vinnova har även fått regeringens uppdrag 
(dnr N2014/2618/FIN) att utveckla ett innovationsledarlyft för ökad 
förmåga att bedriva innovationsarbete och att efterfråga innovation i 
offentlig verksamhet. 

Ersättningsmodeller 

Enligt 3 kap. 16 § kommunallagen får kommuner och landsting, 
efter beslut i fullmäktige, lämna över vården av en kommunal ange-
lägenhet till en juridisk person eller en individ. Detta innebär att kom-
muner och landsting kan välja att antingen bedriva verksamheten i 
egen regi eller anlita en privat utförare. 
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I de fall en kommun eller ett landsting överlämnar vården av en kom-
munal angelägenhet till en privat utförare är kommunen eller lands-
tinget fortfarande huvudman för den kommunala angelägenheten. 
Andelen privata utförare varierar såväl mellan olika kommuner och 
landsting som mellan de olika verksamheterna. 

Enligt 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är det obligato-
riskt för landstingen att erbjuda vårdvalssystem i primärvården. Det 
innebär att landstingen har en skyldighet att se till att primärvården 
organiseras så att alla som omfattas av deras ansvar för hälso- och 
sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster och få till-
gång till en fast läkarkontakt (vårdvalssystem) som den enskilde väl-
jer själv. Alla utförare ska behandlas lika, men landstingen har rätt 
att utforma regelverk och de närmare villkor som ska gälla för god-
kända utförare. 

I valet av ersättningsmodell för sådan verksamhet som lämnas 
över till privata utförare ska kommuner och landsting beakta att de 
privata utförarna ges rimliga ekonomiska förutsättningar att utföra 
verksamheten. De måste samtidigt beakta förutsättningarna för den 
verksamhet som de bedriver i egen regi och sin ekonomi generellt. 
Ersättningssystemen är oftast prestationsbaserade och ersättnings-
nivåerna kopplas till antalet utförda prestationer i tid eller aktiviteter. 
Det kan förekomma skillnader i ersättningsnivåerna. Kommunerna 
baserar oftast ersättningen på en analys av vad den egna verksamheten 
kostar men kan också ta hänsyn till hur andra satt pris i regionen, 
marknadssituationen, effektiviseringskrav och politiska prioriteringar. 
Skillnad i ersättning mellan privata och kommunala utförare beror 
ibland på att de kommunala utförarna, till skillnad från de privata, 
måste vara verksamma i hela kommunen. 

Vinnova har haft regeringens uppdrag att genomföra en satsning 
för att utveckla och stärka innovationer i offentlig sektor, med tonvikt 
på vård och omsorgsområdet. Uppdraget redovisas i Vinnovas Slut-
rapport av regeringsuppdrag att utveckla innovationskraften i offentlig 
verksamhet med tonvikt på vård och omsorg (dnr S2015/04614). 

I rapporten identifieras ersättningsmodeller som ett hinder som 
behöver ses över för att öka införandet och spridningstakten av inno-
vationer inom vård och omsorg. Inom ramen för regeringsuppdraget 
har ett antal projekt rörande ersättningsmodeller genomförts. Syftet 
med projekten har varit att utveckla och ge förutsättningar för att på 
sikt etablera nya ersättningsmodeller som stärker möjligheterna att 
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på ett tidigt stadium använda innovativa produkter och tjänster i verk-
samheten så att de kommer vården, omsorgen och inte minst patien-
terna och brukarna till godo. De genomförda projekten redovisas i 
rapporten Ersättningssystem för innovation i vård och omsorg – en 
studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller (Vinnova 
rapport VR 2015:8, december 2015). 

Av regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Myndigheten 
för vård- och omsorgsanalys framgår att myndigheten ska göra en ur 
ett patient- och medborgarperspektiv fördjupad analys av förutsätt-
ningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård. Primärvår-
dens förutsättningar att erbjuda en god vård efter behov ska analy-
seras. Bland de förutsättningar som berör primärvårdens uppdrag 
nämns bland annat ersättningssystem. 

När det gäller kvalitetsarbete pågår det ett arbete med att utveckla 
olika typer av modeller för exempelvis uppföljning och förbättrade 
möjligheter till jämförelser för brukare inom flera områden. Som ex-
empel kan nämnas Etisk plattform för öppenhet och insyn i vård och 
omsorg (mellan arbetsgivar-, fack- och branschorganisationer), 
1177 Vårdguiden, Uppföljningsguiden (SKL) och Äldreguiden (Social-
styrelsen). 

Uppdraget 

Utveckla styrningen i hela styrkedjan i den offentliga förvaltningen 

Staten står som garant för den enskildes rättssäkerhet och skyddet 
för liv, personlig säkerhet och hälsa. 

En utgångspunkt för regeringens arbete är medborgarnas för-
väntningar på att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna håller 
god kvalitet och att de är jämlika, rättssäkra, jämställda och tillgäng-
liga. Medborgarperspektivet är därför en naturlig utgångspunkt vid 
bedömningen av om verksamheterna når målet för samhällsupp-
draget. En viktig del i arbetet med en strategisk styrning utifrån ett 
medborgarperspektiv är en väl genomtänkt statlig styrning när det 
gäller nationella mål och de verksamheter som kommuner och lands-
ting är huvudmän för. 

Styrningen av förvaltningen har de senaste decennierna känneteck-
nats av decentralisering och ett delegerat ansvar för genomförande, 
budget och organisation. Fokus har legat på mål- och resultatstyrning 
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och uppföljning. Målstyrningen har gett upphov till en mer aktiv upp-
följning av resultatet och produktiviteten i verksamheten. 

Mål- och resultatstyrningen har dock medfört att det finns risk 
för att nationella mål och övergripande målsättningar i lagstiftningen 
inte följs, dvs. att fördelningen av välfärdstjänster och annan offent-
lig service ska vara likvärdig, ändamålsenlig och behovsstyrd. Det 
förekommer att t.ex. vård fördelas efter efterfrågan i stället för efter 
behov (se bl.a Riksrevisionens rapport Primärvårdens styrning – 
efter behov eller efterfrågan? [RiR 2014:22]). Genom att mål och 
resultat, på de olika nivåerna i styrkedjan, i vissa fall har fragmenti-
serats har tillämpningen av styrningen även lett till en del negativa 
effekter. Om mål- och resultatstyrning bryts ned på en alltför detal-
jerad nivå ökar risken för suboptimering och bristande helhetssyn. 
Utöver att detta i vissa fall har bidragit till en icke ändamålsenlig ök-
ning av administrationen, riskerar det också att leda till att de gemen-
samma resurserna inte används effektivt. Det har också, i vissa fall, 
lett till en styrning som minskat utrymmet för medarbetarna att, ba-
serat på yrkeskunnande och erfarenhet, organisera sitt arbete på det 
sätt som bäst gagnar verksamheten och medborgarna. 

Delegeringen av ansvar för genomförande, budget och organisa-
tion samt behovet av kontroll och uppföljning har haft positiva effek-
ter för den offentliga förvaltningen. Det sätt som kontrollen och 
uppföljningen har utförts på har dock bidragit till en ökad och i vissa 
fall onödig administration samt även vissa snedvridande incitament. 

Inom kommuner och landsting pågår kontinuerligt ett omfattande 
arbete med att utveckla styrningen av de kommunala verksamheterna, 
både för att höja kvaliteten och för att utveckla den kommunala ser-
vicen. Möjligheten att utveckla styrningen varierar emellertid mellan 
olika kommuner och landsting. I en kartläggning som SKL genom-
förde 2014 anger knappt en av tio kommuner att de har strukturer 
och arbetsformer som understödjer idéutveckling och utprovning av 
nya lösningar. 

Av skrivelsen Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014 
(skr. 2014/15:102) framgår att ökningen av antalet årsarbetare i kom-
muner, landsting och kommunalförbund 2013 till stor del skedde i 
de personalkategorier som arbetar med administrativa uppgifter. 
Inom flera yrkesgrupper i kommunal verksamhet utgör arbete med 
ekonomiska ersättningsmodeller, administration och detaljreglering 
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en betydande del av det totala arbetet. Samtidigt kan ett underdimen-
sionerat administrativt stöd ha lett till att vissa yrkesgrupper får ägna 
allt mindre tid till det som är yrkets kärnuppgifter. Styrning som var 
avsedd att effektivisera den offentliga förvaltningen kan i stället i vissa 
fall ha bidragit till att byråkratisera den. Det finns risk för att erfaren-
het och kompetens inte kommer till nytta och att yrkesetik inte får 
utrymme. Medarbetarnas möjlighet att utveckla den offentliga för-
valtningen riskerar också att begränsas. 

En alltför detaljreglerad styrning inom kommuner och landsting 
riskerar att missgynna den innovation som är nödvändig för att verk-
samheterna ska kunna möta de många utmaningar som de står inför, 
t.ex. en åldrande befolkning och urbanisering. 

Det finns därför ett behov av att vidareutveckla en styrning som 
baseras mer på tillit och ökad förmåga såväl i kommuner och landsting 
som hos medarbetarna att utveckla verksamheten. Tillitsfull styrning 
bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan berörda aktörer. Detta gäl-
ler både statens styrning av kommuner och landsting och de senares 
egen styrning av verksamheten. Den aktör som ansvarar för verksam-
heten måste ha utrymme att utveckla den och den aktör som styr måste 
kunna lita på att verksamheter utvecklas på ett rättssäkert sätt och i 
enlighet med uppsatta mål och att välfärdstjänster av god kvalitet leve-
reras till medborgarna. För att belysa frågor i sammanhanget liksom 
främjandet av ändamålsenliga regelverk har regeringen tillsatt Välfärds-
utredningen (Fi 2015:01). Utredaren ska bl.a. föreslå hur den offent-
liga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras så att 
offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och 
hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster kan utfor-
mas så att den säkrar likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effek-
tivitet, behovsstyrning och öppenhet. 

Det finns också behov av att stödja idé- och verksamhetsutveck-
lingen när det gäller en mer tillitsbaserad styrning inom ramen för be-
fintliga regelverk. Vidare behöver det positiva förändringsarbete som 
redan pågår i ett antal kommuner och landsting tas till vara och synlig-
göras. Kunskap behöver också spridas om pågående och redan ge-
nomförda projekt. Erfarenheter från genomförda utvecklings- och 
innovationsprojekt bör tas till vara. 

En delegation inrättas för att inom ramen för de befintliga regelver-
ken genomföra dels projekt som främjar idé- och verksamhetsutveck-
ling när det gäller kommunal verksamhet, dels projekt som omfattar 
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hela styrkedjan, dvs. styrning från den nationella nivån till genomfö-
randet i kommuner och landsting. Projekten ska genomföras i samver-
kan med kommuner och landsting samt statliga myndigheter, i synner-
het sådana myndigheter som tillhandahåller medborgarnära tjänster 
och som har nära koppling till de kommunala verksamheterna eller som 
arbetar med utvecklings- och innovationsprojekt. 

Delegationen ska inom ramen för projekten, tillsammans med be-
rörda aktörer, identifiera och analysera hinder för att genomföra ut-
vecklingsinsatser. I detta arbete bör det klarläggas vilka krav som re-
gelverken för styrning, kontroll, redovisning och uppföljning ställer på 
kommuner och landsting i dag och hur de tillämpas. Behovet av natio-
nell styrning för att nå de nationella målen ska också beaktas. 

Delegationen ska vidare identifiera områden, tjänster eller pro-
cesser som bedöms ha särskilt stor utvecklingspotential och som bl.a. 
kan leda till en minskning av onödig administration, höjd kvalitet och 
effektivitet i kommunernas och landstingens verksamhet. Ett verktyg 
som under flera år fått stor uppmärksamhet när det gäller att driva 
på förnyelse och innovation i offentlig verksamhet är upphandling. 
Delegationen bör i sitt arbete ta del av och integrera tillämpliga delar 
av erfarenheterna av att främja innovationsupphandling. 

Delegationen ska även främja projekt som syftar till att utveckla en 
mer samordnad verksamhet. Målet med projekten ska vara att långsik-
tigt bidra till förbättrade förutsättningar såväl för den statliga styr-
ningen av kommunal verksamhet som för kommuner och landsting att 
styra sin verksamhet så att den kan resultera i betydande förbättringar 
för medarbetare, medborgare och företag. 

Delegationen kan på eget initiativ göra fördjupade analyser av t.ex. 
hinder i form av lagstiftning som framkommer inom ramen för pro-
jekten. Detta inkluderar bristande incitament att sprida goda resultat 
från genomförda projekt. När det gäller hinder och bristande incita-
ment bör erfarenheter av utvecklings- och innovationsprojekt som ge-
nomförts tillsammans med andra aktörer tas till vara. 

Delegationen ska verka för ökat samarbete mellan statliga myndig-
heter, kommuner och landsting i syfte att åstadkomma en effektivare, 
mer tillitsbaserad och mindre administrativt belastande styrning. Trans-
parens i systemen och medborgarnas rätt till insyn och en rättssäker 
hantering ska beaktas i detta arbete. 



Bilaga 1 SOU 2018:47 

440 

Som ett led i detta arbete ska delegationen i samarbete med SKL 
dels genomföra en inventering av nuvarande praxis i syfte att identifi-
era pågående arbeten i enskilda kommuner, dels organisera och driva 
nätverk där grupper av kommuner och landsting praktiskt söker och 
testar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv. 

Vid val av vilka projekt som ska genomföras ska delegationen prio-
ritera sådana projekt som involverar hela styrkedjan och deltagande av 
kommuner och landsting som har olika förutsättningar när det gäller 
t.ex. befolkningens storlek, geografiskt läge och ekonomiska förutsätt-
ningar. 

Delegationen ska därutöver 

• analysera och redovisa hur en styrning baserad på ökad tillit och 
kvalitativa snarare än kvantitativa mål påverkar välfärdstjänsternas 
likvärdighet, rättssäkerhet, kvalitet och kostnader, 

• föreslå modeller för hur en styrning baserad på tillit och kvalita-
tiva mål kan utformas, 

• föreslå hur goda erfarenheter av och goda exempel på idé- och 
verksamhetsutveckling ska kunna spridas inom hela den offent-
liga förvaltningen, 

• föreslå områden som skulle kunna vara lämpliga för kommunal 
försöksverksamhet, 

• föreslå försöksverksamheter inom områden där det finns ett nära 
samarbete mellan kommuner eller landsting och statliga myndig-
heter, och 

• tillsammans med berörda aktörer inventera s.k. tidstjuvar, dvs. åt-
gärder inom olika arbetsprocesser som skapar onödig administ-
ration och som tar tid från verksamheten och, om möjligt, föreslå 
hur dessa kan tas bort. 

En lärande tillsyn 

Den offentliga tillsynen är viktig för att stärka efterlevnaden av de 
bestämmelser som bl.a. riksdagen och regeringen har beslutat. Med-
borgarna ska genom tillsynen kunna vara förvissade om att deras in-
tressen t.ex. när det gäller likvärdighet tas till vara. Det är därför 
centralt att tillsynen över kommunal verksamhet upprätthålls. Den 
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statliga tillsynsverksamheten utformas utifrån kraven och målen inom 
olika verksamhetsområden. 

Genom bestämmelserna i 6 § förvaltningslagen (1986:223) och 
6 § myndighetsförordningen (2007:515) är statliga myndigheter skyl-
diga att samordna sin verksamhet. Detta gäller även tillsyn. När flera 
myndigheter utövar tillsyn över samma verksamhet är det viktigt att 
tillsynen samordnas. Samordning mellan tillsynsorgan är viktig både 
för att tillsynen ska vara effektiv och för att den tillsynspliktiga verk-
samheten inte ska störas mer än nödvändigt. Det kan förekomma att 
flera tillsynsmyndigheter är i behov av samma eller likartade upp-
gifter men att rapporteringen ser olika ut när det gäller t.ex. frekvens 
eller omfattning. Det kan också förekomma att statliga myndigheter 
vid sin tillsyn över samma verksamhet ger motstridiga men utifrån 
sina respektive tillsynsområden korrekta rekommendationer. Genom 
samordning mellan tillsynsorganen kan eventuella motstridigheter i 
krav på en objektsansvarig redas ut. 

I Rådet för styrning med kunskap samverkar nio statliga myndig-
heter inom området hälso- och sjukvård och socialtjänst. Rådet ver-
kar för att styrningen med kunskap är samordnad, effektiv och an-
passad till huvudmännens och professionernas behov. Rådet ska även 
verka för att patienters och brukares synpunkter och erfarenheter be-
aktas och att kommunikationen till användarna är samordnad samt 
samverka med myndigheter som inte ingår i rådet och med andra of-
fentliga och privata aktörer. Rådet ska också vara ett forum för frågor 
om kunskapsutveckling, forskning och innovationer. Rådets verk-
samhet regleras i förordningen (2015:155) om statlig styrning med 
kunskap avseende hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Det är angeläget att tillsynsmyndigheterna intar ett lärande för-
hållningssätt till hur tillsynen kan utvecklas. På så sätt kan tillsyns-
myndigheterna bidra till att utveckla den offentliga förvaltningen i 
övrigt. Genom att följa upp resultat och konsekvenser av tillsynen 
kan tillsynen användas som ett medel för att identifiera behov av ut-
veckling. Tillsynen kan t.ex. hjälpa till att identifiera regler som är 
onödiga. Det kan också visa sig att kostnaderna för regelgivning och 
tillsyn är oproportionerligt stora. 

Vissa tillsynsmyndigheter, t.ex. Inspektionen för vård och om-
sorg och Statens skolinspektion arbetar med att utveckla återföringen 
av tillsynsresultaten till de granskade verksamheterna för att dessa och 
även andra verksamheter ska kunna ha nytta och lära sig av tillsynen. 
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På så sätt kan verksamheterna utvecklas och medarbetarnas kompe-
tens öka. 

Hur tillsynen över kommunal verksamhet är utformad kan ha stor 
betydelse för kommuners och landstings verksamhetsutveckling. Till-
synen, eller regelverket, kan i vissa fall ha utformats eller över tid ut-
vecklats så att utvecklingen av kommunal verksamhet hindras. Regel-
verket kan t.ex. vara alldeles för detaljerat. Reglerna kan också ha blivit 
obsoleta på grund av teknikutveckling och andra omvärldsförändringar. 

Tillsynen kan dock även fungera innovationsdrivande genom att 
den har utformats så att den ger incitament att nå ambitiösa målsätt-
ningar. Inom bl.a. miljöområdet finns det flera exempel på hur regler-
ingar och tillsyn har fungerat som avgörande incitament för innova-
tion och effektivisering. 

Delegationen bör i sitt arbete ta till vara goda exempel och stödja 
användandet och spridningen av metoder till fler områden. 

Delegationen ska tillsammans med berörda myndigheter, kom-
muner och landsting 

• analysera och redovisa hur den statliga tillsynen påverkar kommu-
nal verksamhetsutveckling och identifiera och redovisa eventuella 
hinder för genomförande av utvecklingsinsatser inom kommuner 
och landsting, och 

• utreda och om möjligt föreslå hur den statliga tillsynen över kom-
munal verksamhet kan bidra till kommunal verksamhetsutveckling. 

Ett nära samarbete med forskning och utvärdering 

Att genomförda projekt utvärderas är en förutsättning för att man i 
efterhand ska få kunskap om projektens kvalitet och dra lärdom om 
vilka arbetsprocesser och åtgärder som lett till ett förändrat arbets-
sätt. Det finns dock skäl att även parallellt med genomförande av pro-
jekt studera de förändringar och utvecklingsaktiviteter som sker under 
projektens gång. Genom att anlita forskare eller experter som följer 
och aktivt deltar i projekten kan övriga deltagare i projekten få kun-
skap om vilka problem och möjligheter som forskarna ser utifrån sin 
kompetens. Genom att forskare deltar tidigt i arbetet blir det också 
möjligt att redan på planeringsstadiet skapa förutsättningar för bra 
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utvärderingar, exempelvis genom tidig planering för insamling av re-
levant statistik. På så sätt kan forskarna tillföra ett kritiskt perspektiv 
på förändrings- och utvecklingsprocesser inom ramen för projekten. 

Delegationen ska därför, antingen inom ramen för det egna arbe-
tet eller genom att knyta till sig ett antal forskare eller experter, med 
ett forskningsperspektiv följa de olika projekten under genomfö-
randet. För varje projekt ska det sammanställas en utvärderingsrap-
port. Rapporterna ska innehålla råd och rekommendationer samt ge 
goda exempel på innovativa lösningar. Eventuella hinder och föränd-
ringsbehov ska också redovisas. Av utvärderingen ska det framgå hur 
projekten påverkar välfärdstjänsternas likvärdighet och kvalitet. 

De utvärderingsrapporter och andra studier som framkommer 
under arbetet ska komma berörda aktörer till del. Delegationen ska 
även sammanställa och sprida information om goda exempel och 
verka för att särskilt goda exempel uppmärksammas. Insatserna ska 
bidra till en idébank för utveckling av en tillitsbaserad styrning av 
kommunal verksamhet. I idébanken ska det även beskrivas hur idé-
erna kan omsättas i praktiken. 

Ersättningsmodeller 

De ersättningsmodeller som används i dag varierar såväl mellan olika 
sektorer som mellan olika kommuner och landsting. Ett skäl till detta 
är att utgångsläget och behoven är olika. Med ersättningsmodeller av-
ses i detta sammanhang inte de från staten till kommuner och lands-
ting riktade bidragen för viss verksamhet eller vissa åtgärder. 

Hur villkoren för ersättningsmodellerna ser ut kan antas påverka 
hur verksamheternas innehåll utformas. Om syftet med en målba-
serad ersättning är att ge den som tillhandahåller högre kvalitet mer 
i ersättning kan det räcka med att formulera relevanta mål för verk-
samheten. Den som uppnår målen kommer att belönas enligt mo-
dellen. Det skapar dock inte incitament för de aktörer som redan når 
målen att försöka genomföra kvalitetshöjande förändringar av verk-
samheten. Det kan också vara ett problem om den ekonomiska styr-
ningen är för detaljerad. En sådan modell riskerar att skapa ett oflex-
ibelt system som hindrar såväl tillvaratagandet av medarbetarnas kom-
petens för att utveckla verksamheten, som att med nya arbetssätt nå 
ökad kvalitet. Dessutom kan sådana ersättningsmodeller riskera att 
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snedvrida verksamheten så att den frångår det övergripande målet att 
fördelning ska ske efter behov, vilket i sin tur bidrar till att minska 
den samhällsekonomiska effektiviteten. En annan aspekt kan vara att 
det i ersättningsmodellerna inte finns incitament för att satsa på inno-
vationer som innebär en minskning av den egna produktionen, t.ex. 
etablering av distanslösningar baserade på avancerad teknologi och 
e-tjänster. Det är därför angeläget att genom en bred kartläggning in-
hämta kunskap om hur ersättningsmodellerna styr välfärdens innehåll 
samt hur detta påverkar verksamheternas kvalitet, inriktning och möj-
ligheten att utveckla verksamheterna med stöd av medarbetarnas kun-
skap och kompetens och att ta till vara deras förslag till förändring för 
att nå högre kvalitet. Även hur ersättningsmodellerna påverkar fördel-
ningen av och tillgången på välfärdstjänster utifrån ett geografiskt och 
socioekonomiskt perspektiv ska beaktas. 

Delegationen ska därför 

• analysera och redovisa ersättningsmodellernas styrande effekter, 
och 

• undersöka på vilket sätt ersättningsmodeller tydligare kan koppla 
den ekonomiska ersättningen till bred och allsidig kvalitetsutveck-
ling, ändamålsenlighet, samhällsekonomisk effektivitet och främ-
jande av innovation och, om lämpligt, föreslå hur sådana modeller 
skulle kunna utformas. 

Skolväsendet omfattas inte av delegationens uppdrag när det gäller er-
sättningsmodeller eftersom frågor om ersättning inom skolväsendet 
redan utreds av Skolkostnadsutredningen och 2015 års skolkommis-
sion. 

Konsekvensbeskrivningar 

Delegationen ska, utöver att redovisa förslagens konsekvenser i en-
lighet med kommittéförordningen (1998:1474), särskilt beräkna och 
redovisa förslagens offentligfinansiella och samhällsekonomiska kon-
sekvenser. Om något förslag innebär kostnadsökningar eller intäkts-
minskningar för det offentliga, ska delegationen föreslå en finansi-
ering. För samtliga förslag som delegationen lämnar ska den göra en 
analys av hur de samhällsekonomiska kostnaderna förhåller sig till 
den samhällsekonomiska nytta som förväntas uppnås. 
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Delegationen ska belysa förslagens effekter på utvecklingen av före-
tagandet, nyetableringen av företag och konkurrensen mellan företag. 
Om förslagen innebär en inskränkning av den kommunala självsty-
relsen, ska delegationen utforma förslagen så att de inte går utöver vad 
som är nödvändigt med hänsyn till deras ändamål. Delegationen ska 
också analysera vilka konsekvenser förslagen får för kvinnor och män, 
flickor och pojkar samt förslagens effekter för jämställdheten. Dele-
gationen ska även analysera förslagens konsekvenser för de nationella 
målen och lagstiftningens övergripande intentioner när det gäller lik-
värdighet och fördelningen av offentliga tjänster efter behov. Konse-
kvenserna ska anges enligt 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. I samband med konsekvens-
analysen ska delegationen inhämta synpunkter från Tillväxtverket och 
Ekonomistyrningsverket. 

Uppdragets genomförande och redovisning av uppdraget 

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med SKL, kommuner, 
landsting, relevanta statliga myndigheter, berörda nationella sam-
ordnare, forskningsinstitutioner, organisationer som företräder pro-
fessionerna och andra relevanta aktörer. Delegationen förutsätts 
skapa särskilda forum för sådan samverkan. Delegationen ska också 
föra en dialog med Statskontoret och använda den kunskap som kom-
mer fram inom ramen för Statskontorets uppdrag om statens styr-
ning av offentlig sektor. I den del av uppdraget som avser ersätt-
ningsmodeller ska delegationen samråda med Välfärdsutredningen 
(Fi 2015:01). Delegationen ska även hålla sig informerad om pågå-
ende relevanta utredningar, bl.a. 2015 års skolkommission. En refe-
rensgrupp bestående av experter inom berörda verksamhetsområden 
och departement inom Regeringskansliet ska utses. 

De delar av uppdraget som avser ersättningsmodeller ska redovisas 
senast den 16 juni 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas i en slutrap-
port med en sammanställning av utvärderingsrapporterna och förslag 
till vidare åtgärder. Slutrapporten ska lämnas senast den 18 juni 2018. 

 
(Finansdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2017:119 

Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) 

Beslut vid regeringssammanträde den 7 december 2017 

Sammanfattning 

Regeringen beslutade den 16 juli 2016 att inrätta en delegation med 
uppdrag att inom ramen för befintliga regelverk vidareutveckla en 
tillitsfull styrning av kommunal och statlig verksamhet (dir. 2016:51). 

Uppdraget utvidgas nu. Delegationen får i uppdrag att bl.a. 

• genomföra dels projekt som syftar till att ge stöd till statliga myn-
digheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en 
mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten, dels projekt som syf-
tar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet, 

• organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter 
praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen ut-
ifrån ett tillitsperspektiv, 

• sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer 
tillitsbaserad styrning i den egna verksamheten, 
och 

• föreslå hur bl.a. erfarenheter av idé- och verksamhetsutveckling 
inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga 
förvaltningen även efter att delegationen har avslutat sitt arbete. 

Utredningstiden förlängs. De återstående delarna av uppdraget en-
ligt de ursprungliga direktiven ska redovisas senast den 18 juni 2018. 
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De nya delarna av uppdraget ska redovisas i en slutrapport senast den 
13 oktober 2019. 

Utvidgning av uppdraget 

Inom ramen för regeringens tillitsreform har Statskontoret på upp-
drag av regeringen lämnat tre rapporter om hur statens styrning av 
den statliga verksamheten kan utvecklas (Statskontoret 2016:19, 
2016:20 och 2016:26). Myndigheten framhåller i rapporterna att tillits-
baserad styrning endast fungerar om den omfattar hela statsförvalt-
ningen, och även relationen mellan ledningen och medarbetarna inom 
en myndighet. Enligt Statskontoret är en stor del av de statliga myn-
digheternas administration egeninitierad. Myndigheten konstaterar 
vidare att ett starkt ledarskap motverkar onödig administration och 
att ledarskapsfrågorna är viktiga för att åstadkomma en utvecklad 
styrning med tillit som grund. 

Regeringen anförde i budgetpropositionen för 2017 att den avsåg 
att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att medarbet-
arnas kompetens tas tillvara i de statliga myndigheterna. Regeringen 
framhöll i detta sammanhang att det är viktigt att myndighetsled-
ningarna verkar för en kultur som är lyhörd, både inåt och utåt, och 
där medarbetarna uppmuntras att tänka innovativt (prop. 2016/17:1 
utg.omr. 2 avsnitt 4.4). 

Inom de statliga myndigheterna pågår kontinuerligt ett arbete med 
att utveckla verksamheterna, både för att höja kvaliteten och för att 
förbättra den statliga servicen till medborgare och företag. Möjlighe-
ten att utveckla verksamheterna varierar emellertid mellan olika myn-
digheter. Regeringen ser därför ett behov av att uppmuntra och för-
stärka stödet till statliga myndigheters interna arbete med att utveckla 
en styrning som baseras mer på tillit och förtroende för medarbet-
arnas kompetens och förmåga. Tillitsdelegationens uppdrag tar i nu-
läget endast sikte på att främja idé- och verksamhetsutveckling när det 
gäller kommunal verksamhet. Denna del av uppdraget bör därför ut-
vidgas så att det även omfattar de statliga myndigheternas verksamhet. 

Delegationen ska mot denna bakgrund 

• genomföra projekt som syftar till att ge stöd till statliga myndig-
heter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer 
tillitsbaserad styrning vid myndigheten, 
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• inom ramen för projekten, och tillsammans med berörda aktörer, 
identifiera och analysera hinder, både inom och utanför den be-
rörda myndigheten, för att genomföra utvecklingsinsatser, 

• identifiera områden inom myndigheternas interna verksamhet som 
bedöms ha särskilt stor utvecklingspotential och som t.ex. kan 
minska onödig administration, utveckla medarbetarskap och ledar-
skap samt höja kvaliteten och effektiviteten i statliga myndigheters 
verksamhet, 

• genomföra projekt som syftar till att skapa en mer samordnad of-
fentlig verksamhet, t.ex. mellan olika statliga myndigheter eller 
mellan statliga myndigheter och kommuner, 

• anlita forskare som ska följa samtliga projekt för att möjliggöra ett 
kritiskt perspektiv på förändrings- och utvecklingsprocesser inom 
ramen för projekten, 

• organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter 
praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen ut-
ifrån ett tillitsperspektiv, 

• sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en tillits-
baserad styrning i den egna verksamheten, samt 

• föreslå hur erfarenheter av och goda exempel på idé- och verksam-
hetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom 
hela den statliga förvaltningen även efter att delegationen har av-
slutat sitt arbete. 

Statliga myndigheter ska inbjudas att medverka i de ovan angivna pro-
jekten. Detta gäller särskilt sådana myndigheter som tillhandahåller 
medborgarnära tjänster eller har nära koppling till kommunal verk-
samhet och som arbetar med utvecklings- och innovationsprojekt. 
Myndigheterna deltar frivilligt i projekten och dessa ska genomföras 
vid myndigheterna med stöd av delegationen. Målet med projekten 
ska vara att långsiktigt bidra till förbättrade förutsättningar för stat-
liga myndigheter att styra sin verksamhet så att den kan resultera i 
betydande förbättringar för medarbetare, privatpersoner och företag. 

Fokus för uppdraget är myndigheternas interna verksamhet. Om 
delegationen identifierar övergripande slutsatser och goda exempel 
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när det gäller regeringens styrning av myndigheterna, ska dock även 
dessa presenteras. 

Samverkan och förlängd tid för uppdraget 

Delegationen ska genomföra de nya delarna av uppdraget i samverkan 
med Statskontoret, som har i uppdrag att kartlägga projekt som bidrar 
till utvecklingen av en tillitsbaserad styrning (Fi2017/03341/SFÖ).  
Delegationen ska också samverka med Arbetsgivarverket, andra be-
rörda statliga myndigheter, forskningsinstitutioner, organisationer 
som företräder olika yrkesgrupper och andra relevanta aktörer. Dele-
gationen förutsätts skapa särskilda forum för sådan samverkan. 

Delegationen ska även hålla sig informerad om pågående utred-
ningar som är relevanta utifrån de nya delarna av uppdraget. 

En särskild referensgrupp bestående av experter inom de verksam-
hetsområden och delar av Regeringskansliet som berörs av de nya de-
larna av uppdraget ska knytas till delegationen. 

Delegationen ska löpande informera Regeringskansliet (Finansde-
partementet) om uppdragets genomförande. 

Utredningstiden förlängs. De återstående delarna av uppdraget 
enligt de ursprungliga direktiven ska redovisas i en rapport senast den 
18 juni 2018. De nya delarna av uppdraget ska redovisas i en slutrap-
port senast den 13 oktober 2019. 

Delegationens uppdrag kvarstår oförändrat i de delar som inte be-
handlas i dessa tilläggsdirektiv. 

 
(Finansdepartementet) 
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Bakgrund – syftet med enkäten kring tillitsstyrning 

Regeringen tillsatte i juni  2016 en statligt utredning, Tillitsdelegationen, som 
ska bidra till en mer ändamålsenlig styrning av offentlig sektor – med särskild 
fokus på kommuner och landsting. Att utveckla styrningen av den offentliga 
sektorn är en prioriterad fråga för regeringen. Tillitsdelegationen är en del av 
regeringens tillitsreform som syftar till att utveckla styrningen av offentlig 
sektor. Reformen är ett led i regeringens arbete för att skapa mer effektiva 
offentliga verksamheter samt större nytta för medborgare och företag. 

I direktivet till utredningen har Tillitsdelegationen fått i uppdrag av regeringen 
att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kartlägga det 
utvecklingsarbete som redan är på gång i kommunerna och landstingen.  

 

Genomförande och urval 

Kartläggningen har skett genom en enkätintervju för att identifiera planerat eller 
pågående arbete för att styra mer tillitsbaserat. Enkäten baseras på frågor kring 
de sju principerna1 som ligger till grund för tillitsbaserad styrning. (Dåvarande 
beskrivning av principerna.) Kortfattat kan sägas att tillitsbaserad styrning 
handlar om att i större utsträckning tillvarata medarbetares kompetens och 
engagemang och skapa större handlingsutrymme. Målet är bättre kvalitet i 
välfärdstjänsterna i vård, skola och omsorg. 

Totalt har 76 intervjuer genomförts (4 kommuner har avstått från att medverka). 
Tjänstepersoner på kommunövergripande nivå med kunskap om kommunens 
styrning och ledning har intervjuats. (Kommunchef, bitr. kommunchef, 
kommunstrateg, controller, kanslichef, ekonomichef eller motsvarande.) Ett 
statistiskt urval har gjorts utifrån att samtliga kommuner delat in i fyra olika 
grupper. Grupperna har sinsemellan viktas och därefter har ett slumpmässigt 
urval skett ur grupperna. Genom denna urvalsprocess har det säkerställts att de 
största kommunerna, som representerar en stor del av både den kommunala 
verksamheten och landets befolkning, blir representerade samtidigt som de små 
kommunerna inte ska ”dränkas” i svaren från de stora. 

 

  

                                                      
1 Tillitsbaserad styrning och ledning – ett ramverk, Louise Bringselius, forskningsledare i 
Tillitsdelegationen 
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Del 1 – Kännedom om Tillitsdelegationen 

Fråga 1: Har ni tagit del av någon av Tillitsdelegationens aktiviteter (som 
till exempel studiebesök, filmer, mötesforum, sociala medier eller 
artiklar)? 

 
Svarade: 76    Hoppade över: 0 

Av de kommuner som säger sig tagit del av Tillitsdelegationens aktiviteter är 
skillnaderna stora i hur aktiv man varit. Några säger sig följt vad som händer på 
sociala medier medan andra har aktivt tagit del av filmer och rapporter som 
publicerats. Controllers, kommunstrateger (eller motsvarande) på 
kommunövergripande nivå har använt filmer/rapporter för diskussion i 
kvalitetsgrupper, input till kommunchef och ledningsgrupper etc. 

Några kommuner som sagt sig inte tagit del av Tillitsdelegationens aktiviteter 
haft dock kännedom om Tillitsdelegationen.  

  

KAPITEL 

 1  
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Fråga 2: Avser ni att inom de närmaste året utveckla styrningen av 
kommunen?   

 
Svarade: 75    Hoppade över: 1 

Flera kommuner säger att utvecklingen av styrningen är ständigt pågående. 
Några är på gång med en genomgång/utvärdering inför kommande 
mandatperiod. Av de som säger nej handlar det om att det inte finns någon 
förankring politiskt eller att man precis gjort en större förändring och precis är 
mitt uppe i implementeringen av denna. 

 

Fråga 3: Om svaret var Ja på föregående fråga på vilken nivå har ni 
diskuterat styrningsfrågorna? 

 
Svarade: 63    Hoppade över: 0 
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Flera kommuner säger att det sker en bredare diskussion i kommunen kring 
styrningsfrågorna och man försöker förstå varför det inte alltid fungerar som 
tänkt. Men fortfarande förekommer det att det sker utifrån ett 
kommunövergripande perspektiv till exempel utredning kring ny politisk 
organisation eller förvaltningsorganisation där koppling till hur man styr och 
leder i övrigt är svag. Utgångspunkten är mer att en omorganisation tros leda till 
förändring. 
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Del 2 – Tillitsbaserad styrning 

För att kunna analysera insatser och deras koppling till idén om tillitsbaserad 
styrning och ledning har Tillitsdelegationen definierat några grundläggande 
principer för tillitsbaserad styrning och ledning. Dessa är: tillit, brukarfokus, 
öppenhet, delegering, stöd, samverkan och kunskap. 

Har det funnits eller finns något utvecklingsarbete som knyter an till de olika 
principerna? Principerna överlappar och samverkar på många sätt, vilket kan 
leda till att det ibland är svårt att urskilja vilken princip utvecklingsarbetet 
korresponderar till. 

 

Fråga 4: Principen BRUKARMEDVERKAN innebär att fokusera på att möta 
brukarens (patientens, medborgarens) förutsättningar och behov. Det 
beskrivs ibland som fokus på kärnverksamheten. Nyckelord: 
patientinflytande, brukardialog. I vilken utsträckning skapar er styrmodell 
förutsättningar för att involvera brukare/elever/patienter i det dagliga 
arbetet? 

 

 
Svarade: 76    Hoppade över: 0 

Det är en ganska stor andel som säger att brukarmedverkan är uttalat i 
styrmodellen. Dock kan konstateras att det ofta görs en mycket snävare tolkning 
av begreppet brukarmedverkan än Tillitsdelegationens beskrivning. I flera 
kommuner handlar det mer om att man har olika dialoger, genomför 
brukarenkäten. Steget mot involvering har man inte tagit. Begreppet 
brukarmedverkan är mer sällan använt. Mer vanligt är brukarfokus/brukaren i 
fokus. 

Klart är dock att det är ofta i de större verksamheterna (social omsorg samt 
utbildning) som man börjar testa och implementera olika metoder. 

 

KAPITEL 

 2  
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Fråga 5: Inom vilka verksamheter är BRUKARMEDVERKAN 
implementerat?  

 

Svarade: 76    Hoppade över: 0 

 

Fråga 6: I vilken utsträckning är BRUKARMEDVERKAN implementerat? 

 

Svarade: 76    Hoppade över: 0 

 

Fråga 7: Principen ÖPPENHET innebär att dela information mellan olika 
delar i kommunen/landstinget/regionen och att tillåta oliktänkande, dvs en 
kultur med högt i tak. Nyckelord: lyhördhet, dialog, nytänkande, 
innovation, god arbetsmiljö. I hur stor utsträckning bedömer du att 
styrmodellen i din organisation bidrar till ÖPPENHET?  
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Svarade: 76    Hoppade över: 0 

Till skillnad från brukarmedverkan kan man konstatera att de kommuner som i 
någon mån implementerat detta har gjort det över hela organisationen. Några 
beskriver öppenhet som en värdering i kommunens värdegrund. Betydligt färre 
säger att innovation och nytänkande har en tydlig plats i styrmodellen idag. 
Diskussioner pågår. Flera kommuner testar hur man kan jobba med innovation 
men har inte gjort kopplingen till styrningen eller principen om öppenhet. 

 

Fråga 8: Inom vilka verksamheter är ÖPPENHET implementerat? 

 

Svarade: 70    Hoppade över: 6 
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Fråga 9: I vilken utsträckning är ÖPPENHET implementerat? 

 

Svarade: 70    Hoppade över: 6 

 

Fråga 10: Principen STÖD innebär att administration, stödfunktioner (till 
exempel HR, kommunikation och ekonomi), chefer med mera fokuserar på 
att stödja och skapa förutsättningar för ett bra möte med medborgaren. 
Nyckelord: flexibilitet, hjälpsamhet, lärande, främjande, lokalt närvarande 
ledarskap. I vilken utsträckning främjar er styrmodell och/eller 
kommunen/landstinget/regionen ett verksamhetsnära stöd? 

 

 

Svarade: 76   Hoppade över: 0 
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Ett utvecklingsområde. Några kommuner har börjat komma till insikt och 
faktiskt tagit steg mot en styrning som tydligt fångar upp vilket stöd man 
behöver i verksamheten för att kunna leverera så bra service som möjligt. Men 
för många har man ännu inte gjort denna kopplingen. 

 

Fråga 11: Inom vilka verksamheter är STÖD implementerat? 

 

Svarade: 61    Hoppade över: 15 

 

Fråga 12: I vilken utsträckning är STÖD implementerat? 

 

Svarade: 61    Hoppade över: 15 
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Fråga 13: Finns det delar inom STÖD som upplevs som tidstjuvar? 

 

Svarade: 76    Hoppade över: 0 

Stor variation kring vad man faktiskt identifierar som tidstjuvar. Inte alltid så att 
man på övergripande nivå kan beskriva vilka de är. Mer att man hör att det 
”gnälls” ute i organisationen. Finns också en osäkerhet kring om det är stöd från 
kommunövergripande nivå eller om det är stöd på lägre nivå som upplevs som 
tidstjuvar. Många säger att det är rapportering/uppföljning/olika 
inrapporteringar som upplevs som tidstjuvar. Chefer som måste ha kunskap om 
flera olika rapporteringssystem som man inte använder så frekvent vilket gör att 
man ofta måste lägga extra tid (Hur gjorde jag nu här? Hur funkar detta 
systemet etc?)  

Fritextsvar kring tidstjuvar: 

 Varierar mellan verksamheterna. Ibland pratas det om mycket 
dubbelarbete. 

 Många olika system att hålla reda på, vilket gör att det tar tid för 
cheferna och man inte använder systemen varje dag.  

 Mycket rapportering av mål och mått. 
 Det finns det säkert, men inte något specifikt som lyfts fram utan 

snarare att administrationen tynger.  
 Men det är beroende på vem man frågar. Vissa upplever allt som 

tidstjuvar och andra chefer ser det som ett mindre problem. Inom vissa 
verksamheter har man själv skapat stödresurser som ska avlasta.  

 Vi är en liten kommun och vi saknar resurser vilket gör att mycket av 
det som handlar om stöd upplevs som tidstjuvar. Resurserna centralt har 
minskat och arbetsuppgifterna läggs ut på verksamheterna. Men det 
följer sällan med några resurser (pengar eller personal).  

 Avsaknad av resurser på förvaltningarna gör att det tar tid att hela tiden 
skapa olika referensgrupper. 
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 Generellt all administration, men uppföljning och rapporter, 
målstyrning. 

 Det finns det säkert. Det "gnälls" ut i verksamheten på allt som ska 
rapporteras.  

 Delar i vår uppföljning upplevs som en tidstjuv. Vilken nytta har vi av 
uppföljning när vi inte gör något med den?  

 Vi har rensat i våra mål men nu har vi långa listor med uppdrag istället. 
Tar mycket tid och resurser. 

 I vår kommun har vi en diskussion kring alla möten och nätverk. Vi har 
börjat ifrågasätta nyttan av dessa. Är de effektiva? Måste de vara så 
långa? Kan vi göra på ett annat sätt? Det finns en möteströtthet. Man 
behöver inte alltid skapa nya grupperingar – vi borde bli bättre på att 
använda befintliga arenor och nätverk.  

 Olika former av rapportering t.ex. uppföljning. Till vilken nytta? Brister 
i återkopplingen.  

 Exempel - Strasys här finns många moduler som vi skulle kunna köpa 
men om man redan har en fungerade internkontroll varför då skaffa 
ytterligare administration genom att ny modul i Stratsys. Gäller att våga 
håll emot!  

 Vi ändrar ständigt i hur uppföljning ska göras och se ut. Skapar 
frustration ute i organisationen! Få ser nyttan och säger ofta att det mer 
handlar om att ”klippa och klistra” än uppföljning. Någon analys är det 
inte tal om. 

 Allt fler HR-funktioner ska skötas av cheferna. För vissa blir man 
sällananvändare i dessa systemen vilket innebär en lång startsträcka när 
man väl använder systemet. Hur var det nu jag skulle göra? Olika 
inloggningar till olika system. 

 All tid som läggs på rapportering – men vad gör vi sedan? Vi använder 
det inte för att skaffa oss kunskap om brister. Läggs till handlingarna. 
Sedan startar vi om i planeringen igen. 

 Olika rapporteringar, uppföljningar, HR. 
 Dålig samordning kring saker som ska rapporteras till olika 

myndigheter och internt i kommunen. Vi rapporterar samma sak eller i 
alla fall snarlika saker flera gånger.  

 Vårt system för schemaläggning fungerar dåligt och mycket tid läggs på 
att ringa in vikarier. 

 Det finns dolda tidstjuvar! Vi är duktiga på att införa nya rutiner och 
system men sällan funderar vi över vad som vi kanske inte borde göra 
längre. Fyller kanske inte längre någon funktion. Men X har jobbat med 
detta i många år, gör ett bra jobb, känner sig viktig men nyttan ur ett 
helhetsperspektiv? Här slösar vi bort tid och en resurs som vi skulle 
kunnat använda till annat som skapar nytta. 
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Fråga 14: Principen DELEGERING innebär att beslut fattas så nära 
medborgaren som möjligt och att medarbetare, medborgare och första 
linjens chefer involveras i beslut på högre nivåer. Nyckelord: 
medarbetarinflytande, medledarskap, feedback, handlingsutrymme. I 
vilken utsträckning möjliggör er styrmodell delegering långt ut i 
kommunen/landstinget/regionen? 

 

 

Svarade: 76  Hoppade över: 0 

En första reaktion på denna frågan är att ja vi har ett delegeringsreglemente så 
här är vi på banan. Men när beskrivningen kring principen av delegering 
presenteras förändras bilden. Någon kommun beskriver också problematiken 
kring att det dels finns en formell delegering men också en mer inofficiell 
delegering (som inte är beslutad) nere i verksamheten. 
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Fråga 15: Inom vilka verksamheter är DELEGERING implementerat? 

 

Svarade: 76    Hoppade över: 0 

 

Fråga 16: I vilken utsträckning är DELEGERING implementerat? 

 

Svarade: 76    Hoppade över: 0 

 

Fråga 17: Principen SAMVERKAN innebär att samarbeta över gränser 
både inom och utanför organisationen för att möta brukarens behov. 
Nyckelord: helhetssyn, systemsyn, helhetsansvar, teamarbete, 
kollegialitet. I vilken utsträckning bedömer du att er styrmodell möjliggör 
SAMVERKAN? 
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Svarade: 76   Hoppade över: 0 

Förståelsen för helhetssyn och hur olika verksamheter och medarbetare bidrar 
till helheten börjar lyftas och diskuteras allt mer. Samtidigt gör flera kommuner 
en snävare tolkning av samverkan det vill säga att man säger att man samverkar 
men samverkan innefattar inte alla de nyckelord som beskrivs ovan. Snarare 
handlar samverkan, om man ser utanför organisationen, mer om olika nätverk 
där man utbyter erfarenheter och gör jämförelser. Sedan finns det mindre 
kommuner som kommit långt i sin samverkan men här blir motivet i första hand 
inte att möta brukarens behov utan att överhuvudtaget kunna leverera service 
och tjänster. Man har det helt enkelt tufft ekonomiskt. 

 

Fråga 18: Inom vilka verksamheter är SAMVERKAN implementerat? 

 

Svarade: 71    Hoppade över: 5 
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Fråga 19: I vilken utsträckning är SAMVERKAN implementerat? 

 

Svarade: 71    Hoppade över: 5 

 

Fråga 20: Principen KUNSKAP innebär att premiera kunskapsutveckling 
och kunskapsöverföring på alla nivåer i verksamheten. Nyckelord: 
kunskapsutveckling, lärande, evidensbaserad praktik, reflektion, 
erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande. I hur hög utsträckning möjliggör 
er styrmodell kunskapsutveckling och kunskapsöverföring? 

 

 

Svarade: 76    Hoppade över: 0 

När det gäller kunskapsutveckling och kunskapsöverföring är det en stor 
spridning kring hur långt man kommit. Kommuner som kommit långt lyfter in 
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detta i sin styrning genom till exempel att detta är en viktig komponent vid 
utvecklingssamtal och ingår som kriterium vid lönesättning. Flera genomför 
årligen kommunövergripande kvalitetsmässor, eller motsvarande, där 
verksamheterna och medarbetare får möjlighet att delge sina erfarenheter. Goda 
exempel uppmärksammas via kommunens intranät. Kommundirektör åker ut 
och träffar medarbetarna – detta filmas och presenteras både externt och internt. 
Andra kommuner utser årligen årets chef, årets medarbetare eller årets aktivitet. 
Några kommuner har utvecklade processer med utvärderingar och olika 
kvalitetsutmärkelser. 

 

Fråga 21: Inom vilka verksamheter är KUNSKAP implementerat? 

 

Svarade: 61    Hoppade över: 15 
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Fråga 22: I vilken utsträckning är KUNSKAP implementerat? 

 

Svarade: 61    Hoppade över: 15 

 

Fråga 23: TILLIT innebär att som utgångspunkt helst välja att lita på 
motparten i stället för att misstro den. Gäller i hela styrkedjan men framför 
allt i nedåtriktade relationer i hierarkin. I vilken utsträckning möjliggör er 
styrmodell ett förhållningssätt som baseras på TILLIT i hela 
organisationen. 

               

 

Svarade: 76    Hoppade över: 0 

Flera kommuner säger att det finns en tillit i organisationen även om detta är 
något som man inte direkt kopplar till sin styrmodell. Därför blir också svaret 
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att även om man inte har uttalat detta specifikt i sin styrmodell så är det på 
något sätt implementerat i organisationen. (En kultur som sitter i väggarna som 
en kommun beskrev det.) 

 

Fråga 24: I vilka verksamheter är TILLIT implementerat? 

 

Svarade: 76    Hoppade över: 0 

 

Fråga 25: I vilken utsträckning är TILLIT implementerat? 

 

Svarade: 76    Hoppade över: 0 
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Fråga 26: Tillitsbaserad styrning och ledning bygger på de sju 
principerna brukarmedverkan, öppenhet, stöd, delegering, 
samverkan, kunskap och tillit. Med utgångspunkt från det ni känner 
till om tillitsbaserad styrning, skulle ni säga att er  
kommun/landsting/region är på väg att förändra sin styrning mot 
en mer tillitsbaserad styrning och ledning? 

 

Svarade: 76    Hoppade över: 0 

Flera kommuner säger att man är på väg i vissa delar. Några är väldigt tydliga 
med att man kommer att införa tillitsbaserad styrning. Några säger att vi 
kommer att göra förändringar som skulle kunna beskrivas som tillitsbaserad 
styrning men man använder inte begreppet tillit.  

En del säger att det handlar inte om en förändring utan snarare om en 
utveckling/anpassning av nuvarande styrmodell. Man vill inte hamna i en 
diskussion kring ett modellskifte. Finns saker som man gör idag som är bra och 
det ska man fortsätta med.  

Kommuner som inte kommit så långt i sin utveckling av mål- och 
resultatstyrning säger att man måste få detta på plats och samtidigt inspireras av 
tanken kring tillitsbaserad styrning. 

Men som tidigare nämnts finns det också kommuner där politiken inte är 
intresserad kring en dialog om utveckling av styrningen. 

 

 

 

 



477

SOU 2018:47 Bilaga 5

Enkät tillitsstyrning 23 

Fråga 27: I vilken omfattning har en mer tillitsbaserad styrning och 
ledning fått genomslag i de olika verksamheterna och hos 
medarbetare och chefer? 

 

 

Svarade: 59   Hoppade över: 17 

 

Fråga 28: Kommentera din bedömning av genomslaget i 
kommunen/landstinget/regionen. 

 Däremot har vi en diskussion kring tilliten till systemet, styrmodellen. 
Framför allt politiken känner sig inte bekväm och ifrågasätter vår 
styrmodell.  

 Alla är med på banan att det krävs en förändring. 
 Kommer att få större genomslag under nästa mandatperiod. 
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Fråga 29: Har ni behov av stöd från SKL eller annan part för att 
fortsätta arbetet med att utveckla styrningen? 

 

Svarade: 76    Hoppade över: 0 

 

Fråga 30: Om behov finns vilket stöd skulle ni behöva? 

 Hur skapar man en bra planeringsprocess? Bra system för 
resursfördelning?  

 Vi behöver utveckla och förbättra vår ekonomistyrning, bättre 
planeringsmodeller och resursfördelning.  

 Alltid bra att få stöd. Dock svårt att säga vilket stöd vi behöver då vi 
inte startat upp detta arbetet än.  

 Forum för tillit – bra. Fler sådana arenor. Inte alltid man har tid eller 
resurser för att nätverka under en längre tid. 

 Just nu ingår vi i ett SKL projekt kring styrmodeller, men vi har 
centrala resurser som oftast bedriver denna typen av arbete. 

 Hur gå från ord till handling? En styrning som får genomslag? Vad 
krävs? 

 Erfarenhetsutbyte – de som kommit längre. Framgångar/hinder man 
stött på. Vi behöver inte alla göra samma misstag. 

 Att ingå i olika nätverk och projekt är viktigt för att kunna utbyta 
erfarenheter och tillsammans diskutera dilemman.  

 Vi behöver fortsätta att utveckla målstyrningen. Inför nästa 
mandatperiod ska vi se över vår modell och jobba fram nya mål. Tips 
på hur man kan jobba med detta på ett bra sätt.  

 Men om vi skulle gå mot Tillitsbaserad styrning då behöver vi stöd.  
 Utbildning av politiken, stöd ledningsgrupper. 
 Fler mötesplatser. Gärna politik och tjänstepersoner samtidigt.  
 Forum för dialog kring frågor om styrning och ledning.  
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 Ekonomistyrning, mål och resultat. Rollerna mellan politiken och 
tjänstemännen. 

 Deltar i SKL projekt där man bollar och hjälps åt.  
 Vi måste få med oss politiken. 
 Kan inte definiera det idag.  
 Stöd så att vi kan utbilda på hemmaplan. 
 Någon typ av metodstöd, bollplank, inspel hur man ska tänka när man 

utvecklar styrmodellen. Utomstående granskare. Mao Goda råd.  
 Olika former av nätverksarbete med andra kommuner där man kan vara 

bollplank till varandra. 
 Vi vill äga vår utveckling. Tar ogärna in konsulter som kommer med en 

modell. Men bollplank. Någon som kan ställa frågor, ge feedback alltid 
bra. 

 Hur kan tillit bli en del i den befintliga styrningen? Balans mellan 
kontroll och tillit?  

 Vi har många externa utförare. Hur kan vi få med dessa på samma resa 
kring tillit? Dom arbetar utifrån sina modeller. 
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Del 3 – Utvecklingsarbete 

Fråga 31: Redovisa utvecklingsarbeten mot en mer tillitsbaserad styrning, 
med utgångspunkt från principerna som presenterats ovan, som pågår 
eller har genomförts inom kommunen/landstinget/regionen de senaste två 
åren. Ge gärna olika exempel.   

 

 Vi har precis tagit fram en ny styrmodell där bland annat arbetet med 
mål och uppföljning ska bli bättre. Tanken är att vi nu i 
implementeringen jobba mycket med delaktighet och engagemang  

 Inget särskilt, fokus på att klara ekonomin  
 Vi jobbar nu med vår styrmodell, förenkla och effektivisera. Nästa steg 

blir att mer jobba med kultur och värderingar. Olika tvärgående 
processer. vi tar en sak i taget. Kan inte göra allt samtidigt. Måste få ta 
tid. Förankring viktig.  

 Mycket av arbetet sker ute i verksamheterna. Arbetet med styrmodellen 
sker på övergripande nivå.  

 Vi jobbar nu med vår styrmodell med fokus på: - Förenkla och 
tydliggör styrmodellen så att alla förstår - Vi måste bli bättre på att 
jobba med analyser på olika nivåer. Viktig kunskap och input i 
verksamhetsutveckling men också som inspel till politiken. - Minska på 
antalet mål - Tydliggöra syftet, vem är vi till för. 

 Vi har inte bedrivit något mer kommunövergripande arbete som 
innehåller delar från tillitsbaserad styrning. Politiken har inte velat lyfta 
frågan kring vår styrmodell. Och utan denna förankringen går det inte 
att utveckla styrmodellen.  

 Samarbete mellan skola /sociala - familjecentral. Ledarskapsprogram - 
för alla chef och stabsfunktion - mot ett mer coachande ledarskap. Få 
ner sjukskrivningar, få medarbetare att trivas på jobbet. 
Verksamhetsutvecklingsresan - 5:e gången man gör. Samtlig personal 
får resa iväg.  

 Försök har gjorts till att förändra nuvarande styrmodell som bygger på 
utvecklingsstyrning-/ mål- och resultatstyrning men politiken har 
bromsat arbetet. Visst misstroende mot tjänstemannaorganisationen.  

 Utbildning "förenkla helt enkelt". Utbildning av tjänstepersoner i syfte 
att förbättra företagsklimatet i kommunen.  

 Inget större utvecklingsarbete har genomförts. Sker dock mycket ute i 
verksamheterna. 

 SKL:s nätverk förenklat och effektivt styrsystem. Ändrat 
organisationsmodell flera gånger vilket påverkat vår styrning  

 Inga större projekt de senaste åren.  
 Deltar i SKL:s nätverk för förenklat och effektivt styrsystem samt det 

nyligen startade nätverket. 

KAPITEL 

 3  
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 Medborgardialog kring verksamhetsresultat. 
 Utvecklat vår värdegrund. 
 Massor. Ständigt nya projekt. Fokus på ny styrmodell – tillitsbaserad. 

Ledarskapsutveckling. Medledarskap. 
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Kompletterande bilder 

 

 

KAPITEL 

 4  
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Bilaga – Enkät  

 
Del 1 Kännedom om Tillitsdelegationen 
 

1. Har ni tagit del av någon av  Tillitsdelegationens aktiviteter (som till 
exempel studiebesök, filmer, mötesforum, sociala medier eller artiklar?  

 Ja  
 Nej  

 
2. Avser ni att inom de närmaste året utveckla styrningen av kommunen/ 

landstinget/ regionen?   
 Ja,  
 Nej 

 
3. Om ja: På vilken nivå har ni diskuterat styrningsfrågorna?  

 Organisationsövergripande nivå 
 Förvaltningsnivå 

 
Del 2 Tillitsbaserad styrning 

För att kunna analysera insatser och deras koppling till idén om tillitsbaserad styrning och 
ledning har Tillitsdelegationen definierat några grundläggande principer för tillitsbaserad 
styrning och ledning. Dessa är: tillit, brukarfokus, öppenhet, delegering, stöd, samverkan 
och kunskap. 
 
Nu vill vi veta om det i din kommun/landsting/region har funnits/finns något 
utvecklingsarbete som knyter an till de olika principerna. Principerna överlappar och 
samverkar på många sätt, vilket kan leda till att det ibland är svårt att urskilja vilken princip 
utvecklingsarbetet korresponderar till.  
 
 

4. Principen BRUKARMEDVERKAN innebär att fokusera på att möta 
brukarens (patientens, medborgarens) förutsättningar och behov. Det 
beskrivs ibland som fokus på kärnverksamheten. Nyckelord: 
patientinflytande, brukardialog. I vilken utsträckning skapar er styrmodell 
förutsättningar för att involvera brukare/elever/patienter i det dagliga 
arbetet?  
 

Brukarsamverkan är uttalat i vår styrmodellen (eller värdegrund) och gäller för 
hela organisationen 

 Är i viss mån uttalad i vår styrmodell (eller värdegrund) genom 
brukarens/medborgarens fokus 

 Är inte uttalat i den övergripande styrmodellen men finns på verksamhetsnivå 
Inte alls uttalat 

 
 

KAPITEL 

 5  
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5. Inom vilka verksamheter är BRUKARMEDVERKAN implementerat?  
Social omsorg 
Utbildning 
Teknisk verksamhet 
Samhällsbyggnad 
Kultur  
Fritid 

 
6. I vilken utsträckning är BRUKARMEDVERKAN implementerat? 

I hög utsträckning 
I ganska hög utsträckning  
I liten utsträckning  
Inte alls 

 
7. Principen ÖPPENHET innebär att dela information mellan olika delar i 

kommunen/landstinget/regionen och att tillåta oliktänkande, dvs en 
kultur med högt i tak. Nyckelord: lyhördhet, dialog, nytänkande, 
innovation, god arbetsmiljö. I hur stor utsträckning bedömer du att 
styrmodellen i din organisation bidrar till ÖPPENHET?  

 
Öppenhet är uttalat i vår styrmodellen (eller värdegrund) och gäller för hela 

organisationen 
 Öppenhet är i viss mån uttalad i vår styrmodell (eller värdegrund)  
 Är inte uttalat i den övergripande styrmodellen men finns på verksamhetsnivå 
 Inte alls uttalat 

 
8. Inom vilka verksamheter är ÖPPENHET implementerat?  

Social omsorg 
Utbildning 
Teknisk verksamhet 
Samhällsbyggnad 
Kultur  
Fritid 

 
9. I vilken utsträckning är ÖPPENHET implementerat? 

I hög utsträckning 
I ganska hög utsträckning  
I liten utsträckning  
Inte alls 

 
10. Principen STÖD innebär att administration, stödfunktioner (till exempel 

HR, kommunikation och ekonomi), chefer med mera fokuserar på att 
stödja och skapa förutsättningar för ett bra möte med medborgaren. 
Nyckelord: flexibilitet, hjälpsamhet, lärande, främjande, lokalt närvarande 
ledarskap. I vilken utsträckning främjar er styrmodell och/eller 
kommunen/landstinget/regionen ett verksamhetsnära stöd?  
 

Stöd är uttalat i vår styrmodellen (eller värdegrund) och gäller för hela 
organisationen 
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 Stöd är i viss mån uttalad i vår styrmodell (eller värdegrund)  
 Är inte uttalat i den övergripande styrmodellen men finns på verksamhetsnivå 
 Inte alls uttalat 

 
11. Inom vilka verksamheter är STÖD implementerat?  

Social omsorg 
Utbildning 
Teknisk verksamhet 
Samhällsbyggnad 
Kultur  
Fritid 

 
12. I vilken utsträckning är STÖD implementerat? 

I hög utsträckning 
I ganska hög utsträckning  
I liten utsträckning  
Inte alls 

 
13. Finns det delar inom STÖD som upplevs som tidstjuvar? 

Ja 
Nej 

 
14. Principen DELEGERING innebär att beslut fattas så nära medborgaren 

som möjligt och att medarbetare, medborgare och första linjens chefer 
involveras i beslut på högre nivåer. Nyckelord: medarbetarinflytande, 
medledarskap, feedback, handlingsutrymme. I vilken utsträckning 
möjliggör er styrmodell delegering långt ut i 
kommunen/landstinget/regionen?  

 
 Delegering är uttalat i vår styrmodellen (eller värdegrund) och gäller för hela 

organisationen 
 Delegering är i viss mån uttalad i vår styrmodell (eller värdegrund)  
 Är inte uttalat i den övergripande styrmodellen men finns på verksamhetsnivå 
 Inte alls uttalat 

 
15. Inom vilka verksamheter är DELEGERING implementerat?  

Social omsorg 
Utbildning 
Teknisk verksamhet 
Samhällsbyggnad 
Kultur  
Fritid 

 
16. I vilken utsträckning är DELEGERING implementerat? 

I hög utsträckning 
I ganska hög utsträckning  
I liten utsträckning  
Inte alls 
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17. Principen SAMVERKAN innebär att samarbeta över gränser både inom 
och utanför organisationen för att möta brukarens behov. Nyckelord: 
helhetssyn, systemsyn, helhetsansvar, teamarbete, kollegialitet. I vilken 
utsträckning bedömer du att er styrmodell möjliggör SAMVERKAN?  

 
 Samverkan är uttalat i vår styrmodellen (eller värdegrund) och gäller för hela 

organisationen 
 Samverkan är i viss mån uttalad i vår styrmodell (eller värdegrund)  
 Är inte uttalat i den övergripande styrmodellen men finns på verksamhetsnivå 
 Inte alls uttalat 

 
18. Inom vilka verksamheter är SAMVERKAN implementerat?  

Social omsorg 
Utbildning 
Teknisk verksamhet 
Samhällsbyggnad 
Kultur  
 Fritid 

 
19. I vilken utsträckning är SAMVERKAN implementerat? 

I hög utsträckning 
I ganska hög utsträckning  
I liten utsträckning  
Inte alls 

 
20. Principen KUNSKAP innebär att premiera kunskapsutveckling och 

kunskapsöverföring på alla nivåer i verksamheten. Nyckelord: 
kunskapsutveckling, lärande, evidensbaserad praktik, reflektion, 
erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande. I hur hög utsträckning möjliggör 
er styrmodell kunskapsutveckling och kunskapsöverföring?  

 
 Kunskapsutveckling och kunskapsöverföring är uttalat i vår styrmodellen (eller 

värdegrund) och gäller för hela organisationen 
 Kunskapsutveckling och kunskapsöverföring är i viss mån uttalad i vår 

styrmodell (eller värdegrund)  
 Är inte uttalat i den övergripande styrmodellen men finns på verksamhetsnivå 
 Inte alls uttalat 

 
21. Inom vilka verksamheter är KUNSKAP implementerat?  

Social omsorg 
Utbildning 
Teknisk verksamhet 
Samhällsbyggnad 
Kultur  
Fritid 

 
22. I vilken utsträckning är KUNSKAP implementerat? 

I hög utsträckning 
I ganska hög utsträckning  
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I liten utsträckning  
Inte alls 

 
23. TILLIT innebär att som utgångspunkt helst välja att lita på 

motparten i stället för att misstro den. Gäller i hela styrkedjan men 
framför allt i nedåtriktade relationer i hierarkin. I vilken 
utsträckning möjliggör er styrmodell ett förhållningssätt som 
baseras på TILLIT i hela organisationen.  

 
 Kunskapsutveckling och kunskapsöverföring är uttalat i vår 

styrmodellen (eller värdegrund) och gäller för hela organisationen 
 Kunskapsutveckling och kunskapsöverföring är i viss mån uttalad i vår 

styrmodell (eller värdegrund)  
 Är inte uttalat i den övergripande styrmodellen men finns på 

verksamhetsnivå 
 Inte alls uttalat 

 
24. I vilken utsträckning är TLLIT implementerat? 

I hög utsträckning 
I ganska hög utsträckning  
I liten utsträckning  
Inte alls 

 
25. Inom vilka verksamheter är TILLIT implementerat?  

Social omsorg 
Utbildning 
Teknisk verksamhet 
Samhällsbyggnad 
Kultur  
 Fritid 

 
26. Tillitsbaserad styrning och ledning bygger på de sju principerna 

brukarmedverkan, öppenhet, stöd, delegering, samverkan, kunskap och 
tillit. Med utgångspunkt från det ni känner till om tillitsbaserad styrning, 
skulle ni säga att er  kommun/landsting/region är på väg att förändra sin 
styrning mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning?  

Ja  
Delvis men det finns mer att göra 
Nej 
Vet ej 

 
27. I vilken omfattning har en mer tillitsbaserad styrning och ledning fått 

genomslag i de olika verksamheterna och hos medarbetare och chefer?  
I hög utsträckning 
I ganska hög utsträckning  
I liten utsträckning  
Inte alls 
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28. Kommentera din bedömning av genomslaget i 
kommunen/landstinget/regionen.  

 
29. Har ni behov av stöd från SKL eller annan part för att fortsätta arbetet med 

att utveckla styrningen?  
Ja,  
Nej 

 
30. Om behov finns vilket stöd skulle ni behöva?  

 

Del 3  

I del tre vill vi att ni kortfattat redovisar utvecklingsarbeten mot en mer 
tillitsbaserad styrning som pågår just nu eller som har genomförts inom 
kommunen, landstinget, regionen de senaste två åren. 

31. Redovisa utvecklingsarbeten mot en mer tillitsbaserad styrning, 
med utgångspunkt från principerna som presenterats ovan, som 
pågår eller har genomförts inom kommunen/landstinget/regionen 
de senaste två åren. Ge gärna olika exempel.   
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Post: 118 82 Stockholm | Besök: Hornsgatan 20 

Telefon: 08-452 70 00 | www.skl.se 



Statens offentliga utredningar 2018
Kronologisk förteckning

 

 1. Ett reklamlandskap i förändring  
– konsumentskydd och tillsyn i en 
digitaliserad värld. Fi.

 2. Stärkt straffrättsligt skydd  
för blåljusverksamhet och andra  
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

 3. En strategisk agenda  
för internationalisering. U.

 4. Framtidens biobanker. S.

 5. Vissa processuella frågor på  
socialförsäkringsområdet. S.

 6. Grovt upphovsrättsbrott och  
grovt varumärkesbrott. Ju.

 7. Försvarsmaktens långsiktiga  
materielbehov. Fö.

 8. Kunskapsläget på kärnavfalls området 
2018. Beslut under osäkerhet. M.

 9. Ökad trygghet för studerande som 
blir sjuka. U.

 10. Myndighetsgemensam indelning – 
samverkan på regional nivå. Volym 1.  
Myndighetsgemensam indelning – 
författningsändringar till följd av ny 
landstingsbeteckning. Volym 2. Fi.

 11. Vårt gemensamma ansvar  
– för unga som varken arbetar eller 
studerar. U.

 12. Uppdrag: Samverkan 2018.  
Många utmaningar återstår. A.

 13. Finansiering av infrastruktur  
med skatt eller avgift? Fi.

 14. Bidragsbrott och underrättelseskyl-
dighet vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen – en utvärdering. Fi.

 15. Mindre aktörer i energilandskapet  
– genomgång av nuläget. M.

 16. Vägen till självkörande fordon – 
introduktion. Del 1 + 2. N.

 17. Med undervisningsskicklighet  
i centrum – ett ramverk för lärares  
och rektorers professionella  
utveckling. U.

 18. Statens stöd till trossamfund i ett 
mångreligiöst Sverige. Ku.

 19. Forska tillsammans – samverkan  
för lärande och förbättring. U.

 20. Gräsrotsfinansiering. Fi.

 21. Flexibel rehabilitering. A.

 22. Ett ordnat mottagande – gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller  
återvändande. A.

 23. Konstnär – oavsett villkor? Ku.

 24. Tid för utveckling. A. 

 25. Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering. Fi. 

 26. Några frågor i skyddslagstiftningen. 
Fö.

 27. Ekonomiska sanktioner mot  
terrorism. UD.

 28. En nationell alarmeringstjänst  
– för snabba, säkra och effektiva  
hjälpinsatser. Ju.

 29. Validering i högskolan – för  
tillgodoräknande och livslångt 
lärande. U.

 30. Förenklat förfarande vid vissa beslut 
om hemlig avlyssning. Ju.

 31. En lag om operativt militärt stöd  
mellan Sverige och Finland. Fö.

 32. Ju förr desto bättre – vägar till en 
förebyggande socialtjänst. S.

 33. Aggressionsbrottet och ändringar  
i Romstadgan. Ju.

 34. Vägar till hållbara vattentjänster. M.

 35. Ett gemensamt  
bostadsförsörjningsansvar. N.

 36. Rätt att forska. Långsiktig reglering 
av forskningsdatabaser. U.

 37. Att bryta ett våldsamt beteende  
– återfallsförebyggande insatser  
för män som utsätter närstående  
för våld. S.



 38. Styra och leda med tillit.  
Forskning och praktik. Fi.

 39. God och nära vård.  
En primärvårds reform. S.

 40. Vissa fredspliktsfrågor. A.

 41. Statliga skolmyndigheter.  
– för elever och barn i en bättre skola. 
U.

 42. Tryggad tillgång till kontanter. Fi.

 43. Statliga servicekontor  
– mer service på fler platser. Fi.

 44. Möjligt, tillåtet och tillgängligt  
– förslag till enklare och flexiblare  
upphandlingsregler och vissa regler  
om överprövningsmål. Fi.

 45. Behandling av personuppgifter vid 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 
A.

 46. En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande 
planering. Del 2: Kommunal reglering 
av upplåtelseformen. N.

 47. Med tillit växer handlingsutrymmet. 
 – tillitsbaserad styrning och ledning 
av välfärdssektorn. Fi.



Statens offentliga utredningar 2018
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag: Samverkan 2018.  
Många utmaningar återstår. [12]

Flexibel rehabilitering. [21]

Ett ordnat mottagande – gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller  
återvändande. [22]

Tid för utveckling. [24]

Vissa fredspliktsfrågor. [40]

Behandling av personuppgifter vid  
Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 
[45]

Finansdepartementet

Ett reklamlandskap i förändring  
– konsumentskydd och tillsyn  
i en digitaliserad värld. [1]

Myndighetsgemensam indelning – sam- 
verkan på regional nivå. Volym 1.  
Myndighetsgemensam indelning – 
författningsändringar till följd av ny 
landstingsbeteckning. Volym 2. [10]

Finansiering av infrastruktur  
med skatt eller avgift? [13]

Bidragsbrott och underrättelseskyldig-
het vid felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen – en utvärdering. [14]

Gräsrotsfinansiering. [20]

Juridik som stöd för förvaltningens  
digitalisering. [25]

Styra och leda med tillit.  
Forskning och praktik. [38]

Tryggad tillgång till kontanter. [42]

Statliga servicekontor  
– mer service på fler platser. [43]

Möjligt, tillåtet och tillgängligt  
– förslag till enklare och flexiblare  
upphandlingsregler och vissa regler  
om överprövningsmål. [44]

Med tillit växer handlingsutrymmet. 
 – tillitsbaserad styrning och ledning 
av välfärdssektorn. [47]

Försvarsdepartementet

Försvarsmaktens långsiktiga  
materielbehov. [7]

Några frågor i skyddslagstiftningen. [26]

En lag om operativt militärt stöd  
mellan Sverige och Finland. [31]

Justitiedepartementet

Stärkt straffrättsligt skydd  
för blåljusverksamhet och andra  
samhällsnyttiga funktioner. [2]

Grovt upphovsrättsbrott och  
grovt varumärkesbrott. [6]

En nationell alarmeringstjänst  
– för snabba, säkra och effektiva  
hjälpinsatser. [28]

Förenklat förfarande vid vissa beslut  
om hemlig avlyssning. [30]

Aggressionsbrottet och ändringar  
i Romstadgan. [33]

Kulturdepartementet

Statens stöd till trossamfund i ett  
mångreligiöst Sverige. [18]

Konstnär – oavsett villkor? [23]

Miljö- och energidepartementet

Kunskapsläget på kärnavfalls området 2018. 
Beslut under osäkerhet. [8]

Mindre aktörer i energilandskapet  
– genomgång av nuläget. [15]

Vägar till hållbara vattentjänster. [34]

Näringsdepartementet

Vägen till självkörande fordon – 
introduktion. Del 1 + 2. [16]



Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. 
[35]

En utvecklad översiktsplanering.  
Del 1: Att underlätta efterföljande  
planering. Del 2: Kommunal reglering 
av upplåtelseformen. [46]

Socialdepartementet

Framtidens biobanker. [4]

Vissa processuella frågor på social- 
försäkringsområdet. [5]

Ju förr desto bättre – vägar till  
en förebyggande socialtjänst. [32]

Att bryta ett våldsamt beteende  
– återfallsförebyggande insatser  
för män som utsätter närstående  
för våld. [37]

God och nära vård. En primärvårds reform. 
[39]

Utbildningsdepartementet

En strategisk agenda  
för internationalisering. [3]

Ökad trygghet för studerande  
som blir sjuka. [9]

Vårt gemensamma ansvar  
– för unga som varken arbetar eller 
studerar. [11]

Med undervisningsskicklighet  
i centrum – ett ramverk för lärares  
och rektorers professionella  
utveckling. [17]

Forska tillsammans – samverkan  
för lärande och förbättring. [19]

Validering i högskolan – för tillgodo- 
räknande och livslångt lärande. [29]

Rätt att forska. Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser. [36]

Statliga skolmyndigheter.  
– för elever och barn i en bättre skola. 
[41]

Utrikesdepartementet

Ekonomiska sanktioner mot terrorism. [27]
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 188 Översyn av verksamhetsområdet Utbildning 
och kultur 
Diarienummer: RJL 2018/2539

Beslut
Regionstyrelsen föreslås 

 Besluta att Utbildning och kultur sammanförs med 
Regional utveckling och att regional utvecklingsdirektör 
är ansvarig för båda verksamheterna. 

Sammanfattning
I samband med att tjänst som regional utvecklingsdirektör blev 
ledig har översyn av ledningsfunktion gjorts. Mycket talar för att 
samverkan mellan utbildning och kultur och regional utveckling 
kan utvecklas, vilket skulle ge synergieffekter för verksamheterna 
och innebära positiva effekter för den regionala utvecklingen i 
länet men även för de två verksamheternas utveckling. Arbete 
med inriktning att sammanföra verksamheterna pågår. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-10-02
 Översyn ledningsfunktion utbildning och kultur
 Riskanalys presenterad vid dagens sammanträde i 

arbetsutskottet
 Vid sammanträdet information om pågående utredning av 

Smålands Musik och Teater

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Översyn verksamhetsområdet 
Utbildning och kultur
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Beslutar att Utbildning och kultur sammanförs med Regional utveckling 
och att regional utvecklingsdirektör är ansvarig för båda verksamheterna.  

Sammanfattning
I samband med att tjänst som regional utvecklingsdirektör blev ledig har översyn 
av ledningsfunktion gjorts. Mycket talar för att samverkan mellan utbildning och 
kultur och regional utveckling kan utvecklas, vilket skulle ge synergieffekter för 
verksamheterna och innebära positiva effekter för den regionala utvecklingen i 
länet och även för de två verksamheternas utveckling. Arbete med inriktning att 
sammanföra verksamheterna pågår.

Information i ärendet
I samband med att Lars Johansson lämnade sin tjänst som direktör för 
verksamhetsområdet utbildning och kultur sommaren 2018 gjordes en översyn av 
ledningsfunktion inom utbildning och kultur och regional utveckling vid 
regionledningskontoret.  

Översynen visar att det finns mycket som talar för att samverkan mellan 
utbildning och kultur och regional utveckling kan utvecklas, vilket skulle ge 
synergieffekter för verksamheterna och innebära positiva effekter för den 
regionala utvecklingen i länet och även för de två verksamheternas utveckling. 

Efter att regiondirektör och HR-direktör träffat ledningsgruppen i Utbildning och 
kultur har regional utvecklingsdirektör, som under hösten också är t.f. 
verksamhetsområdesdirektör för Utbildning och kultur fått i uppdrag att arbeta 
med inriktningen att sammanföra verksamheterna. Ledningsgruppen inom 
utbildning och kultur liksom medarbetare vid regional utveckling är delaktiga i 
arbetet. Central samverkansgrupp och samverkansgruppen vid Utbildning och 
kultur har fått information om inriktning och tidplan. Riskanalys jämte 
identifierade möjligheter kommer att presenteras vid arbetsutskottets 
sammanträde 9 oktober. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2018/2539

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
 Översyn ledningsfunktion utbildning och kultur.
 Riskanalys jämte identifierade möjligheter presenteras vid regionstyrelsen 

arbetsutskotts sammanträde

Beslut skickas till
Utbildning och kultur
Regionledningskontoret, regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Joakim Silva 
HR-direktör
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Regionledningskontoret
Avsändare

Regiondirektör
Agneta Jansmyr

Översyn ledningsfunktion utbildning 
och kultur

Bakgrund
Nuvarande direktör för Utbildning och kultur avslutar sin anställning med 
pensionsavgång i augusti 2018. I regionens rekryteringsmodell, kompetensbaserad 
rekrytering, görs alltid en bedömning av rekryteringsbehov i samband med att 
tjänst blir vakant.

Det regionala uppdraget förstärks och förtydligas från nationell nivå och i 
samverkan med andra aktörer i länet. Det finns därför anledning att pröva 
organisationen inför fortsatt utveckling. 

Samtidigt pågår på uppdrag av budgetberedningen en översyn av nationella 
uppdrag och det regionala arbetet samt ett uppdrag för förslag till 
utvecklingsåtgärder för Smålands musik och teater. Dessa uppdrag berörs inte i 
denna rapport men kommer också att påverka ledningsfunktionen.

Nuvarande organisation
I samband med att landstinget blev regionkommun 1 januari 2015 blev 
verksamheten vid tidigare regionförbund en del av regionens verksamhet. 
Verksamheten organiserades som en avdelning på regionledningskontoret – 
Regional utveckling. Viss verksamhet, t ex internationella frågor flyttades till den 
nya avdelningen. Nytt namn för dåvarande verksamhetsområdet blev Utbildning 
och kultur. Arbetet i verksamhetsområdet är en viktig del i arbetet med den 
regionala utvecklingen. 

Utbildning och kultur omfattar cirka 350 medarbetare fördelade på nedanstående 
verksamheter. Staben för ledning, stöd, samordning och utveckling består för 
närvarande av 6 medarbetare och leds av direktören för utbildning och kultur.
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Regional utveckling är en avdelning inom regionledningskontoret och består av 
17 medarbetare och leds av direktören för Regional utveckling och en enhetschef.

Politisk organisation 
Det är nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) som 
ansvarar för frågor inom Utbildning och kultur. Den är tillika nämnd för 
avdelningen Regional utveckling tillsammans med nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö (TIM).

Metod
Intervjuer har genomförts med alla i ledningsgruppen och stab inom Utbildning 
och kultur samt med regional utvecklingsdirektör och enhetschef inom Regional 
utveckling. Samtal har även skett med företrädare för Vision.

Frågeställningarna berör utvecklingsmöjligheter och ytterligare 
samarbetsmöjligheter mellan verksamhetsområdet och regionledningskontoret - 
regional utveckling. 

Frågeställningarna har försökt spegla framgångsfaktorer och 
förbättringsmöjligheter inom nuvarande ledningsfunktion - internt, i samarbete 
med regional utveckling samt samverkan i hela regionen. Även samspel med 
politisk ledning och regional utveckling i presidium och nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har ingått i frågorna.

Vidare har deltagarna fått ge förslag på eventuella förändringar.

Resultat
Här redovisas en sammanfattning av intervjuerna.

Utbildning och kultur
Det är en samstämmig uppfattning bland alla deltagarna i ledningsgruppen inom 
Utbildning och kultur att man är mycket nöjd med nuvarande organisation och 
ledarskap. Man uppfattar att ledningen idag har rätt fokus och förmåga att driva 
och stödja verksamheterna till framgång. Ledningsgruppen har tillsammans funnit 
en gemensam identitet och samsyn trots olikheterna i verksamheten. Vidare 
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förmedlas en mycket positiv bild av staben som effektiv och välfungerande trots 
att den är relativt liten. Stabens inre arbete präglas av stort samarbete där man 
sträcker sig över varandras kompetensområde och man har lyckats med att skapa 
en närhet och ett ”gummiband” visavi regionen trots att verksamheterna är 
självständiga och spridda över länet. En komponent som man framhåller är att 
vara tillgängliga och att snabbt reagera på händelser och behov i verksamheterna. 
Smålands musik och teater (SMOT) uttrycker ett behov av att utveckla sin egen 
stab med specifik kompetens utan att därför rikta kritik mot den nuvarande staben. 

Utifrån den positiva bilden av nuvarande organisation uttrycks vissa farhågor 
inför en förändring. Det handlar framför allt om storleken på organisation och 
ledningsgrupp samt vilken ledningsnivå som i så fall blir aktuell. Med direkt 
anknytning till en direktör i ledningen så känner man att frågorna blir väl 
omhändertagna och verksamheten blir stimulerad i sina mål och styrkor. Det finns 
också en oro för att frågorna inom utbildning och kultur ”drunknar” i Regional 
utveckling. 

Utbildning och kultur är en viktig del i Region Jönköpings län med kompetens 
och kunskap som en tillgång för regional utveckling. Uppfattningen är att det 
finns många beröringspunkter med avdelningen regional utveckling tex gröna 
näringar, livsmedelsstrategier, skog, utbildning, kulturella näringar. Samarbetet är 
dock eftersatt och det vill man gärna utveckla. Det finns ett behov av ett förtätat 
samarbete med kompetens och engagemang för strategiska överväganden. Några 
framför att detta kan ske inom befintlig organisation och formaliseras tex som ett 
uppdrag till kommande direktör inom utbildning och kultur. Andra är mer positiva 
till en sammanslagning som kan bredda och utveckla engagemang för 
sakfrågorna.

Regional utveckling
Ledningen inom avdelningen regional utveckling beskriver hur regional 
utveckling brukar vara organiserad inom andra regioner och har ambition att ”riva 
ner” organisatoriska väggar som hindrar gemensamma frågor. Utbildning och 
kultur ingår som en del i det nationella uppdraget och är självklar för attraktivitet, 
innovation och näringslivsutveckling. Ledningen pekar på samordningsvinster 
med en gemensam stab och kan samutnyttja kompetenser/resurser vid remisser, 
utredningar och uppdrag. 

En gemensam organisation blir mer kraftfull och effektiv med ett samspel utifrån 
både verksamhet- och helikopterperspektiv. Med en gemensam koppling till 
nämnden ANA kan arbetet där breddas utan konkurrens mellan olika 
ämnesområde.
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Slutsats
Vid verksamhetsövergången från regionförbund till Region Jönköpings län blev 
regional utveckling en intakt verksamhet och Utbildning och kultur kvarstod som 
verksamhetsområde med en något reducerad stab. Det regionala 
utvecklingsuppdraget är tydliggjort både nationellt och regionalt och det finns 
därför anledning att pröva organisationen inför fortsatt utveckling. 

Det finns mycket som talar för att berörda verksamheterna behöver samordnas för 
att regionen ska vara framgångsrik inom området. Utbildning och kultur är en 
naturlig del i regional utveckling utifrån det nationella och regionala uppdraget 
men det har hitintills varit svårt att få till ett samarbete när ledningsfunktionen inte 
är gemensam. Om organisationen ska vara kvar som idag krävs ett mer 
formaliserat samarbetet och ett väldefinierat uppdrag till respektive direktör för 
verksamheten för att nå en större samordning. En rekrytering av direktör för 
utbildning och kultur måste iså fall påbörjas inom kort för att inte tappa 
kontinuitet i ledningen.

Utbildning och kultur är ett av de minsta verksamhetsområdena inom Region 
Jönköpings län. Det i sig kan tala för att samorganisera verksamhetsområdet med 
avdelningen regional utveckling. En avgörande fråga är också vad som blir 
resultatet av översynen av Smålands Musik och Teater. Samtidigt är IT-centrum 
och Länstrafiken exempel på verksamhetsområden som också omfattar få 
medarbetare. 

Utbildning och kultur kan bidra till regional utveckling genom dialoger och bättre 
kommunikation och samarbete med avdelningen regional utveckling. Det kan bli 
mer tyngd i regionala frågor med ett gemensamt ägarskap för frågor och remisser. 
Alla intervjuade vittnar om att det finns många beröringspunkter med regional 
utveckling. En gemensam hantering skulle vinna i kompetens för både interna och 
externa frågor. En sammanslagning skulle kunna utveckla och bredda 
engagemanget för sakfrågorna och strategiska överväganden. 

Arbetet i den politiska organisation, ANA-nämnden skulle också förenklas av att 
det är en direktör som tillsammans med regiondirektör har huvudansvar för 
beredning och är föredragande i nämnden. 

Verksamheterna inom Utbildning och kultur har konkreta uppdrag och ansvar för 
verksamheten och har inte utrymme/resurser för att bidra mer arbetsmässigt till 
regional utveckling och påverkar därmed inte bemanning eller resurstilldelning. 
Detsamma gäller för staben inom Utbildning och kultur. Men det verkar ändå 
finnas samröringsvinster och möjligheter för verksamheterna att verka i ett större 
sammanhang. Den uttalade oron inför att bilda en större organisation och att 
komma längre ifrån ledningen i Region Jönköpings län behöver granskas och 
analyseras. Hur kan en ledningsgrupp formeras för att vara lika välfungerande 
som idag? Sannolikt krävs ytterligare en chefsnivå, skol/utbildningschef, för att 
vara nära och stödja skolornas strategi och utveckling. Det är också viktigt att inte 
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tappa den kompetens och närhet till verksamheterna som staben utgör. Om en 
organisationsförändring ska ske är det viktigt att syftet blir uttalat om varför och 
vad regionen vill uppnå samt en arbetsplan om hur och vad som ska göras för att 
säkra att Utbildning och kultur får sin givna plats i regional utveckling.

Vidare behöver lokalfrågan belysas vid en organisatorisk förändring. Det är 
framför allt staben inom Utbildning och kultur som behöver samlokaliseras med 
medarbetarna inom avdelningen regional utveckling. Lokalfrågan är väsentlig om 
man ska arbeta tillsammans och hitta nya arbetssätt.

Dessutom är det svårt att göra en gränsdragning mot andra områden som berörs 
inom regional utveckling, tex folkhälsa, energi/miljö, kollektivtrafiken. Regional 
utveckling kan omfatta alla dessa områden och var ska den organisatoriska 
gränsen gå? 

Rent organisatorisk kan verksamheterna antingen bestå som idag men med ett 
fördjupat samarbete inom ledningsfunktionen. Om en sammanslagning av 
avdelning regional utveckling och Utbildning och kultur blir aktuell får man titta 
vidare på kopplingen till Regionledingskontoret och hur andra verksamheter inom 
Verksamhetsnära funktion är organiserade för att hitta pragmatiska lösningar.

Oavsett vilken inriktning som blir aktuell att arbeta vidare med är det viktigt att 
alla berörda delges löpande information om processens fortsättning

Enligt uppdrag
Ami Andersson

Bilaga: Uppdrag-översyn ledningsfunktion utbildning och kultur.
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Regionledningskontoret
Avsändare

     

Uppdrag - Översyn ledningsfunktion 
utbildning och kultur.

Bakgrund
Nuvarande direktör för Utbildning och kultur, Lars Johansson har sagt upp sig och 
lämnar sin tjänst i augusti 2018.

I vår rekryteringsmodell, kompetensbaserad rekrytering görs alltid en bedömning 
av rekryteringsbehov i samband med att tjänst blir vakant.

I samband med att landstinget blev regionkommun 1 januari 2015 blev 
verksamheten vid tidigare regionförbund en del av regionens verksamhet. I 
regionbildningen flyttades en del verksamhet, t ex internationella frågor från 
dåvarande regional utveckling till den nya avdelningen regional utveckling på 
regionledningskontoret. Nytt namn för verksamhetsområdet blev Utbildning och 
kultur.  Arbetet i verksamhetsområdet är en viktig del i arbetet med den regionala 
utvecklingen. 

Nu har vi varit regionkommun i 3,5 år. Det regionala uppdraget förstärks och 
förtydligas från nationell nivå och i samverkan med andra aktörer i länet. Det 
finns anledning att pröva vår organisation inför fortsatt utveckling och det pågår 
på uppdrag av budgetberedningen en översyn av nationella uppdrag och det 
regionala arbetet.  

Uppdrag
Översyn av ledningsfunktion för verksamhetsområdet Utbildning och kultur.
Samarbetsområden och samarbetsformer med regionledningskontoret – regional 
utveckling ska beaktas.

Intervjuer görs med ledningsgrupp och stab inom verksamhetsområdet samt med 
regional utvecklingsdirektör och enhetschef inom regional utveckling
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Frågeställningar 
I arbetet med regional utveckling - finns det utvecklingsmöjligheter och 
ytterligare samarbetsmöjligheter mellan verksamhetsområdet och 
regionledningskontoret - regional utveckling.

 Ledningsfunktion idag. Internt, i samarbete med regional utveckling samt 
samverkan i hela regionen. 

Framgångsfaktorer i arbetet.
Förbättringsmöjligheter  i arbetet.

 Samspel med politisk ledning och regional utveckling i presidium och nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Framgångsfaktorer
Förbättringsmöjligheter

 Förslag på eventuella förändringar.

Övrigt att beakta
Inom regional utveckling och verksamhetsområde utbildning och kultur pågår 
följande översyner 

- vid regionstyrelsens arbetsutskott – budgetberedning i mars 2018 fick 
regionledningskontoret i uppdrag att se över framtida utveckling inom regional 
utveckling.

- nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har givit 
regionledningskontoret i uppdrag att göra en utredning av Smålands musik och 
teater, avseende inre och yttre attraktivitet, ekonomi, omvärldsanalys för att 
föreslå utvecklingsåtgärder

Dessa utredningar kommer att beaktas i fortsatt arbete.

Uppdragsgivare
Regiondirektör Agneta Jansmyr och HRdirektör Joakim Silva.

Uppdragstagare
Utredare Ami Andersson
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Tidsplan
Översyn lämnas månadsskifte augusti/september.

Under arbetet görs avstämningar med HRdirektör Joakim Silva 
och regiondirektör Agneta Jansmyr.

Agneta Jansmyr
Regiondirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 185 Utveckla system, strategier och modeller för 
samverkan med civilsamhället
Diarienummer: RJL 2018/2540

Beslut
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna deltagande i SKL:s nätverk för samverkan med 
civilsamhället. 

Sammanfattning
Region Jönköpings län har fått inbjudan att delta i nätverk 2018-
2022, Utveckla system, strategier och modeller för samerkan med 
civilsamhället. Nätverket riktar sig till tjänstepersoner och en 
förutsättning för deltagande är ett beslut i regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-10-02
 Inbjudan till SKL:s nätverk 2018-2022, Utveckla system, 

strategier och modeller för samverkan med civilsamhället

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Utveckla system, strategier och 
modeller för samverkan med 
civilsamhället
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner deltagande i SKL:s nätverk för samverkan med civilsamhället.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har fått inbjudan att delta i nätverk 2018-2022, Utveckla 
system, strategier och modeller för samverkan med civilsamhälle. Nätverket riktar 
sig till tjänstepersoner och en förutsättning för deltagande är ett beslut i 
regionstyrelsen.

Information i ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder in till nätverk 2018-2022, 
Utveckla system, strategier och modeller för samverkan med civilsamhälle.

Nätverket syftar till att stödja utveckling av 
- Samverkan med civilsamhället med utgångspunkt i lokala och regionala behov 
och Agenda 2030.
- Lokala och regionala strategier och modeller för samverkan.
- Styr- och ledningssystem för samverkan.

Nätverket riktas sig till tjänstepersoner och en förutsättning för deltagande är ett 
beslut i regionstyrelsen.

Det planerade arbetet i nätverket passar väl in vårt eget arbete med samverkan 
med civilsamhälle och även i arbetet med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård. Medverkan i nätverket möjliggör också en mer samlad 
överenskommelse med civilsamhället där exempelvis regional utveckling och 
folkhälsa och sjukvård deltar gemensamt.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
 Inbjudan till SKL:s nätverk 2018-2022, Utveckla system, strategier och 

modeller för samverkan med civilsamhället

Beslut skickas till
Regionledningskontoret, folkhälsa och sjukvård

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig 
Hälso- och sjukvårdsdirektör



 

 

Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00 
www.skl.se   

 

 

INBJUDAN TILL   

NÄTVERK 2018-2022: 

Utveckla system, strategier och 
modeller för samverkan med 
civilsamhället 
Välkommen till SKL:s nya nationella nätverk för Dig som jobbar med att 

stärka och utveckla kommunens, landstingets eller regionens samverkan med 

civilsamhället! Nätverket är hela tiden öppet för nya deltagare och det 

kommer att pågå i fyra år, från hösten 2018 och fram till och med våren 

2022.  

 

Nätverket syftar till att stödja utveckling av: 

 Samverkan med civilsamhället med utgångspunkt i lokala  

och regionala behov och Agenda 2030. 

 Lokala och regionala strategier och modeller för samverkan. 

 Styr- och ledningssystem för samverkan. 

 

Nätverket tar utgångspunkt i SKLs kartläggningar och studier, relevant 

forskning, omvärldsspaningar, erfarenheter och insikter i samverkansarbetet 

lokalt och regionalt. Som deltagare skapar du nytta för din kommun/ 

landsting/region genom att delta i nätverkets utvecklingsarbete.  

 

Vi kommer att arbeta med att utveckla modeller, strategier och system för 

samverkan med civilsamhället. Du är med och utforskar, utvecklar och testar 

nya lösningar tillsammans med andra deltagare. SKL bidrar med 

kunskapsstöd, metod- och processtöd under nätverkets aktiviteter samt 

dokumentation. Som medlem i nätverket deltar du i att identifiera vilka nästa 

steg vi behöver ta för att förverkliga nätverkets syften.  

   

 

 

 



 

 

Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00 
www.skl.se   

 

 

Nätverket riktar sig till tjänstepersoner från kommuner, landsting och 

regioner. En förutsättning för deltagande är att kommunen, 

landstinget/regionen fattar ett styrelsebeslut om att vara med.   

 
 

Datum & tid  23 oktober 2018, kl. 10.00 - 16.00 (kaffe med smörgås serveras från kl. 9.00). 

Lokal Piperska Muren, Scheelegatan 14 i Stockholm 

Målgrupp Tjänstepersoner från kommuner, landsting och regioner. 

Kostnad Kostnaden debiteras vid anmälan och gäller per halvår (1500 kr exkl. moms), alternativt 
per verksamhetsår (3000 kr exkl. moms). 

Anmälan Anmäl dig här. Deltagaranmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.  
En förutsättning för deltagande är att kommunen, landstinget/regionen fattar ett 
styrelsebeslut om att vara med.   

Information För ytterligare information, kontakta Anna-Karin Berglund: anna-karin.berglund@skl.se 
tfn. 08-452 7926 eller Anders Nordh: anders.nordh@skl.se tfn. 08-452 7435 

  
 

 
 

PROGRAM 23 OKTOBER 2018 

 

09:00 Kaffe och smörgås 

10:00 Välkommen och introduktion till nätverket och det kommande arbetet – SKL 

 Nätverkets deltagare presenterar sig enligt utskickad instruktion 

 Vilka är vi? Vilka frågor har vi med oss? Våra förhoppningar om arbetet i nätverket. 

12:00 Lunch 

13:00 Aktuella arbetsområden för nätverket, exempel från deltagare, diskussion  - SKL 
 Samverkan med civilsamhället med utgångspunkt i lokala  

och regionala behov och Agenda 2030. 
 Lokala och regionala strategier och modeller för samverkan. 
 Styr- och ledningssystem för samverkan. 

14:30  Kaffe 

15:00 Fortsatta samtal och diskussion, agenda för kommande träffar 

16:00 Slut för dagen 

 

http://delegia.com/app/attendee/default.asp?ProjectId=13061&PageId=76064
mailto:anna-karin.berglund@skl.se
mailto:anders.nordh@skl.se


PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 186 Positionspapper – arbetsmarknad/ 
kompetensförsörjning – Ett enat Sydsverige för 
en stark och växande arbetsmarknad
Diarienummer: RJL 2018/2550

Beslut
Regionstyrelsen föreslås 

 Godkänna föreliggande positionspapper arbetsmarknad/ 
kompetensförsörjning – Ett enat Sydsverige för en stark 
och växande arbetsmarknad. 

Sammanfattning 
Positionspapperet har tagits fram i Regionsamverkan Sydsverige, 
behandlats av styrelsen och representantskapet planeras fatta 
beslut under oktober. Uppföljning och eventuella justeringar 
kommer att göras efter cirka ett år. 

Beslutsunderlag 
 Missiv 2018-10-02
 Positionspapper arbetsmarknad/kompetensförsörjning – 

Ett enat Sydsverige för en stark och växande 
arbetsmarknad

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 
Arbetsutskottet vill i ett medskick lyfta delar som integration och 
inträde på arbetsmarknaden för personer som står långt från 
arbetsmarknaden. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Positionspapper 
arbetsmarknad/kompetensförsörjning - 
Ett enat Sydsverige för en stark och 
växande arbetsmarknad
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande positionspapper 
arbetsmarknad/kompetensförsörjning - Ett enat Sydsverige för en stark och 
växande arbetsmarknad.

Sammanfattning
Positionspapperet har tagits fram i Regionsamverkan Sydsverige, behandlats av 
styrelsen och representantskapet planeras fatta beslut under oktober. Uppföljning 
och eventuella justeringar kommer att göras efter cirka ett år.

Information i ärendet
I positionspapperet lyfts såväl utmaningar som förslag på lösningar för hur 
samverkan mellan stat, regioner och kommuner samt utbildningsanordnare och 
företrädare för arbetslivet kan utvecklas för att klara den framtida 
kompetensförsörjningen. En god långsiktig kompetensförsörjning för arbetslivet i 
Sydsverige är en förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att 
kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna utföra det uppdrag som 
invånarna förväntar sig. Ansvaret för kompetensförsörjning är i dag fördelat på ett 
stort antal aktörer; kommuner, statliga myndigheter, aktörer inom 
utbildningssystemet, ideella organisationer, arbetsmarknadens parter samt privata 
och offentliga arbetsgivare. Alla dessa måste samverka för att utbudet av 
utbildningar och annat stöd ska kunna anpassas efter arbetslivets behov samt 
medborgarnas vilja och förmåga. En viktig nyckel för en fungerande 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning är god infrastruktur i det fysiska och 
digitala landskapet, där tillväxtmotorer binds samman med regionala kärnor 
genom stad och landsbygd. Detta för att möjliggöra pendling till jobb, studier och 
omställning i och mellan regioner.

Styrelsen i Regionsamverkan Sydsverige har behandlat positionspapperet och 
representantskapet planeras fatta beslut under oktober. Uppföljning och eventuella 
justeringar kommer att göras efter cirka ett år.
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Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2018-10-02
 Positionspapper arbetsmarknad/kompetensförsörjning- Ett enat Sydsverige 

för en stark och växande arbetsmarknad

Beslut skickas till
Regionledningskontoret, regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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Styrelsemöte 27 september 2018 
– Ärende 7. Positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
 

En beredningsgrupp till arbetsgruppen för regional utveckling har under våren tagit fram ett 
utkast till positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning ”Ett enat Sydsverige 
för en stark och växande arbetsmarknad”. 
 
Bifogade förslag till positionspapper är utarbetat av en beredningsgrupp till arbetsgruppen 
för regional utveckling och utskottet för regional utveckling har den 7 september godkänt 
förslaget. 
 
Positionspapperet föreslår fyra prioriteringar för den nationella politiken för 
kompetensförsörjning som önskas se genomförda:  

• Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering 
• En arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och 

dimensionering 
• Ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad 
• En stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal 

 
Efter att styrelsen godkänt förslaget den 27/9 och före representantskapets möte den 19/10 
föreslås respektive huvudman besluta om positionspapperet i sina politiska församlingar. 
 

Bilaga 7: Utkast positionspapper arbetsmarknad och kompetensförsörjning 

 

Förslag:  
• Styrelsen godkänner förslaget till positionspapper för arbetsmarknad och 

kompetensförsörjning. 
• Styrelsen föreslår representantskapet godkänna förslaget till positionspapper för 

arbetsmarknad och kompetensförsörjning. 
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Positionspapper arbetsmarknad/kompetensförsörjning 
- Ett enat Sydsverige för en stark och växande arbetsmarknad 
 
Introduktion 
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner. Vi arbetar 
för en långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte och främjande 
av interregionala och interkommunala samarbeten. Vi sex regioner vill, i ett öppet och tillåtande 
klimat, samverka med alla de som ansvarar för olika delar i kompetensförsörjningen. Vi har gått 
samman för att kunna verka som en enad kraft och vara en dynamisk bas för regional utveckling. 

Med detta positionspapper vill vi lyfta fram såväl utmaningar som förslag på lösningar för hur 
samverkan mellan stat, regioner och kommuner samt utbildningsanordnare och företrädare för 
arbetslivet kan utvecklas för att klara den framtida kompetensförsörjningen. 

En god långsiktig kompetensförsörjning för arbetslivet i Sydsverige är en förutsättning för att 
näringslivet ska kunna utvecklas och för att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna 
utföra det uppdrag som invånarna förväntar sig. 

Ansvaret för kompetensförsörjning är i dag fördelat på ett stort antal aktörer; kommuner, statliga 
myndigheter, aktörer inom utbildningssystemet, ideella organisationer, arbetsmarknadens parter 
samt privata och offentliga arbetsgivare. Alla dessa måste samverka för att utbudet av utbildningar 
och annat stöd ska kunna anpassas efter arbetslivets behov samt medborgarnas vilja och förmåga. 

En viktig nyckel för en fungerande arbetsmarknad och kompetensförsörjning är god infrastruktur i 
det fysiska och digitala landskapet, där tillväxtmotorer binds samman med regionala kärnor genom 
stad och landsbygd. Detta för att möjliggöra pendling till jobb, studier och omställning i och mellan 
regioner. 

Vi menar att det behövs ett stärkt regionalt ansvar inom området kompetensförsörjning. I detta 
positionspapper har vi enats om områden där antingen vi som regionalt utvecklingsansvariga aktörer 
skulle kunna ta ett ökat ansvar eller där vi ser att andra organisationer behöver förändras för att den 
långsiktiga kompetensförsörjningen ska fungera bättre. 

Regionsamverkan Sydsverige har enats kring fyra prioriteringar för den nationella politiken för 
kompetensförsörjning som vi vill se genomförda:  

• Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering 
• En arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering 
• Ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad 
• En stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal 
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Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering  
De funktionella arbetsmarknadsregionerna, det vill säga områden där människor pendlar mellan 
arbete och bostad, har vuxit geografiskt under lång tid. Och det är i dessa funktionella 
arbetsmarknadsregioner som de flesta utbildningar har sitt största upptagningsområde och där 
arbetsgivare lättast kan hitta efterfrågad kompetens. Idag fattas dock många beslut om 
dimensionering av utbildningar på kommunal eller nationell nivå. Enskilda kommuner kan ha svårt att 
erbjuda ett fullgott utbildningsutbud eftersom elevunderlaget är för litet för vissa utbildningar. 
Enskilda universitet och högskolor kan också ha svårt att erbjuda vissa utbildningar. Den kommunala 
nivån och den nationella nivån, inklusive universitet och högskolor, bör i högre grad inhämta 
information från regionerna om förutsättningar och behov inför beslut om dimensionering. Detta 
eftersom olika regioner har unika strukturella förutsättningar. Ett stärkt inflytande för regionalt 
utvecklingsansvarig aktör över utbildningsdimensioneringen skulle kunna innebära att utbildningar 
kompletterar varandra snarare än konkurrerar med varandra och att invånarna erbjuds ett 
utbildningsutbud som matchar efterfrågan på arbetsmarknaden i regionen. 

Därför krävs: 

• Stärkt inflytande till regionalt utvecklingsansvarig aktör över dimensioneringen av 
yrkeshögskoleutbildning, högskoleutbildning, gymnasieutbildning och vuxenutbildning. 

• Stärkt statistisk uppföljning från Skolverket, Folkbildningsrådet, Myndigheten för 
yrkeshögskolan, Universitetskanslersämbetet och SCB gällande utbildningsutbudet. 

 
En arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och 
dimensionering  
Den regionaliserade arbetsmarknaden kräver att Arbetsförmedlingens verksamhet i högre grad 
anpassas till de regionala förhållandena. För att möta de planer och behov som finns i regionerna 
krävs ett nära samarbete och en väl utvecklad samlad prognosförmåga. Samordningen mellan de 
insatser regionalt utvecklingsansvariga aktörer och Arbetsförmedlingen gör skulle stärkas om 
Arbetsförmedlingen på regional nivå kunde besluta om dimensionering av olika stödformer och 
arbetsmarknadsutbildningar utifrån respektive regions unika förutsättningar. 

Därför krävs: 

• Att Arbetsförmedlingens beslut om kompetensförsörjningsinsatser i högre grad styrs utifrån 
de långsiktiga utvecklingsplaner/utvecklingsstrategier som tas fram av de regionalt 
utvecklingsansvariga. 

• Att Arbetsförmedlingen får ett starkare uppdrag att analysera regionala behov och besluta 
om åtgärder som i högre grad anpassas efter respektive regions särskilda behov och 
förutsättningar.  

• Att det utifrån regionala analyser, framtagna gemensamt av regionalt utvecklingsansvariga 
och Arbetsförmedlingen, avsätts medel för regionala insatser på Arbetsförmedlingen. 
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Ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad 

Digitalisering, globalisering och automatisering är trender som i hög grad bidrar till en 
strukturomvandling av hela arbetsmarknaden. Dessa har en genomgripande effekt på de flesta yrken, 
men påverkar också olika delar av landet på olika sätt beroende på strukturella skillnader mellan 
regionerna. Framtidens arbetsmarknad är föränderlig. Det ställer delvis nya krav på 
utbildningsanordnare att framtidsspana för att kunna erbjuda relevanta utbildningar. Dels för att 
möta de förändringar som sker av befintliga yrken, dels för att möta uppkomsten av nya yrken.  

När kompetensbehov förändras och hela arbetsplatser läggs ner eller flyttas till andra länder leder 
det till uppsägningar av befintlig personal och ett ökat behov av omställning. Löpande 
strukturomvandlingar som inte sker genom stora nedläggningar uppmärksammas dock sällan på 
samma sätt av statliga aktörer. Vi menar att regionalt utvecklingsansvarig aktör redan har ett stort 
ansvar för att analysera dessa strukturomvandlingar och därför bör även beslut om åtgärder stärkas 
på regional nivå. Särskilt mindre företag har ofta svårt att i förväg göra genomgripande 
kompetensutvecklingsinsatser av befintlig personal och kan behöva särskilt stöd för att klara 
strukturomvandlingar. 

De högre kompetenskraven i arbetslivet gör att allt fler förväntas delta i återkommande utbildning 
under arbetslivet. Arbetsmarknadens parter bidrar visserligen till omställning av uppsagda genom 
omställningsorganisationer som TRR och Trygghetsfonden TSL, men deras stöd omfattar inte alla och 
utbildningssystemet måste bättre anpassas för att möta behoven. De senaste 10 åren har framför allt 
högskolan utvecklas i en riktning som premierar yngre studenter på längre programutbildningar. Men 
yrkesverksamma har ett större behov av kortare kurser och mer flexibla studieformer. Det nuvarande 
resurstilldelningssystemet till högskolan innebär att enstaka kurser, där de studerande inte tar poäng 
i lika hög grad som på programutbildningar, inte får kostnadstäckning på samma vis som 
programutbildningar. Därmed minskar lärosätenas intresse för dessa utbildningar. Ett framtida styr- 
och resurstilldelningssystem för högskolan måste säkerställa att lärosätena prioriterar enstaka 
kurser. 

Därför krävs: 

• Att Arbetsförmedlingen utvecklar sin samverkan med omställningsorganisationerna samt 
tillsammans med regionalt utvecklingsansvarig aktör tar fram prioriteringar för långsiktig 
omställning i regionerna. 

• Att framför allt universitet och högskolor, men även andra utbildningsanordnare, i högre 
grad erbjuder flexibla kurser som är anpassade efter yrkesverksammas behov och 
möjligheter att studera. Exempelvis fler enstaka kurser, fler lärplattformar som är plats- och 
tidsoberoende samt kurser på kvällar och helger. Det framtida resurstilldelningssystemet 
måste säkerställa full kostnadstäckning för denna typ av utbildningar. 

• Att det livslånga lärandet prioriteras genom att studiestödssystemet möjliggör för fler att 
vidareutbilda sig och att yrkesväxla. 
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En stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal 
Den bristande matchningen på arbetsmarknaden handlar i hög grad om att för få söker till eller 
slutför de utbildningar som leder till yrken där det finns brist på personal. Individers val av utbildning 
följer ofta traditionella mönster och högskolan har länge försökt att bredda rekryteringen till att 
omfatta grupper som traditionellt inte har sökt sig till högre utbildning, men på dessa områden 
återstår mycket att göra. För att möta de väntade behoven krävs tidiga insatser i skolan så att fler ser 
alla de möjligheter som står till buds. Detta arbete måste ske i samverkan mellan arbetsgivare, skola, 
studie- och yrkesvägledning, utbildningsanordnare samt statliga myndigheter. 

Bristen på utbildade lärare försvårar kompetensförsörjningen på flera områden, eftersom det bland 
annat saknas många yrkeslärare. Samtidigt är det få sökande till dessa utbildningar. 
Dimensioneringen av utbildningsutbudet handlar därför inte bara om att skapa nya platser. Den 
handlar också om att flytta resurser till utbildningar där arbetskraftsbristen är som störst och att 
staten tillsammans med andra aktörer satsar på rekryteringsinsatser till dessa utbildningar. 

Därför krävs: 

• Att såväl utbildningsanordnare som rekryterande arbetsgivare utvecklar samverkan med 
skolan kring rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal. 

• Att man redan från förskolan tydligt informerar för att ge elever goda kunskaper om de 
möjligheter som finns för att motverka könsbundna studie- och yrkesval samt social 
snedrekrytering till högre utbildning. 

• Att regionalt utvecklingsansvarig aktör och andra berörda aktörer avsätter resurser för att 
stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv samt att medverka till att unga och vuxna gör 
medvetna utbildningsval, exempelvis genom riktade rekryteringskampanjer till yrken där det 
idag finns brist på personal. 
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Regionsamverkan Sydsverige  
Sydsverige består av sex regioner och här bor totalt 2 593 000 invånare vilket utgör 26 procent av 
Sveriges befolkning. Här finns också 25 procent av den samlade sysselsättningen och tillsammans 
svarar de sydsvenska regionerna för 22 procent av BNP. De sex regionerna är inbördes olika vad 
gäller befolkning, näringsstruktur och arbetsmarknad men här finns också gemensamma utmaningar 
inte minst inom arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsområdet.  

 

Figur 1. Sydsverige 

 

Källa: Region Skåne, Samhällsanalys 
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Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-10-23
(för september)

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
RS 4.2.2 Förordnande av direktör utbildning och kultur RJL 2018/462 2018-09-18 Agneta Jansmyr

RJL 2018/31



     

2018-10-16 RJL 2018/31

Regionledningskontoret

Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under 
2018-09-19—10-16 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2018-10-23
(september)

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef Kvinnokliniken 

Eksjö
RJL 2018/274 2018-09-26 Kjell Ivarsson

RS 4.3.1 Avskrivning av fordran RJL 2016/2571 2018-10-02 Jane Ydman
RS 4.4.1 Avtal och förlängningar inom inköp Se bilagor 2018-10-01 Arne Andersen

RJL 2018/31



Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2018-10-23
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll Finnvedens samordningsförbund 2018-09-13

Finnvedens samordningsförbund 2018-09-28
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2018-09-20
AB Transitio 2018-05-24
AB Transitio – ägarråd 2018-09-13
Länspensionärsrådet 2018-09-20
Regionförbundet i Kalmar län 2018-08-30

Inkomna handlingar
Inkomna ärenden

Utgående skrivelser
 
Övrigt

Ärendelista 2018-09-19—10-16

Avrop av beslutade magnetkameror (MR) på Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus 
– RJL 2018/2374
Kaptialförvaltningsrapport 2018:3

Regeringsbeslut
Cirkulär från SKL Åläggande om gångbanerenhållning mm – 18:16

Information om överenskommelse avseende vissa frågor om sommartid/vintertid – 18:32
Partgemensamma förtydligande angående lovskola – 18:34
Preliminär utjämning för år 2019 – 18:35

Beslut/Meddelande från SKL Information om höjning av högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter till landstingen och 
för läkemedel fr o m den 1 januari 2019
Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistret – 11/2018
Rekommendation om nationell finansiering av biobanken förnavelsträngsblod – 12/2018
Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän – 13/2018

Arbetsmiljöverket
Övrigt

RJL 2018/34
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2018-10-08 RJL 2018/2374

Regionstyrelsen

Anmälan – avrop av beslutade 
magnetkameror (MR) på Länssjukhuset 
Ryhov och Värnamo sjukhus

Sammanfattning
Fyra magnetkameror (MR) avropas enligt utbytes- och nyanskaffningsplan. 
Investeringsutgiften är godkänd i tidigare års processer, anmälan avser en 
kompletterande del avseende två MR kameror på Länssjukhuset Ryhov samt två 
på Värnamo sjukhus. Upphandlade leverantör har släppt en ny generation av 
utrustning vilket leder till initialt en högre investeringsutgift, men det är 
kostnadsneutralt under investeringens hela livslängd. Den högre 
investeringsutgiften är av verksamheten prioriterad i planen för 2019 års 
investeringar. 

Information i ärendet
Bakgrund
Enligt gällande process för beslut om investering i inventarier ska regionstyrelsen 
besluta om specificerade investeringar, det vill säga de som överstiger 2 miljoner 
kronor. 

I den process som gällde fram till 2018 godkändes dessa investeringar genom att 
de listades i budget efter att ha processats på tjänstemannanivå. Det innebar ofta 
att förutsättningarna hunnit förändras när det är tid för avrop av utrustningen 
eftersom det kunde gå lång tid mellan prioriteringsarbete, beslut och 
genomförande, ibland flera år. Att beslutet fattas i så nära anslutning till 
genomförandet som möjligt minskar risken för att kompletterande beslut behöver 
tas och minskar risken för att man i ett tidigt skede prioriterar och binder upp 
investeringsmedel för en investering som efter några år visar sig inte vara 
genomförd på grund av att förutsättningarna förändrats.  

Eftersom processen förändrats inför 2018 pågår arbete med såväl investeringar 
som godkänts enligt den tidigare processen och investeringar som ska godkännas 
enligt den nu gällande.
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Avrop av MR-kameror
De fyra magnetkameror (MR) som nu är aktuella för avrop enligt utbytes- och 
nyanskaffningsplan (två MR-kameror i Värnamo och två på Länssjukhuset 
Ryhov) är i grunden godkända i tidigare års processer, men anskaffningen har 
fördröjts på grund av samordning med ombyggnationer. Upphandling av 
utrustningen genomfördes redan 2016 och sedan tilldelningsbeslutet har 
leverantören släppt en ny generation som verksamheten bedömer är den som ska 
gälla för alla kommande anskaffningar, även för dessa där godkännande finns 
sedan tidigare år.

Den nya generationens MR-kamera är dyrare vid anskaffningstillfället vilket gör 
att den delen inte ryms i tidigare års budgetbeslut. En väsentlig fördel med denna 
generations kameror är att de kan uppgraderas efter 7-8 år istället för att helt bytas 
ut. Ett totalt utbyte av kameror har dessutom erfarenhetsmässigt medfört 
ombyggnationsbehov, vilket då kan undvikas. Sammantaget är anskaffning och 
uppgradering för den nya generationen MR-kameror kostnadsneutral under 
utrustningens fulla livslängd som då blir cirka 15 år. 

Den nya generationens MR-kameror har bättre prestanda och kommer att:
• Underlätta arbetet för röntgensjuksköterskor, exempelvis färre tunga lyft tack 
vare nytt undersökningsbord som går att ”docka”.
• Ge bättre bildkvalitet.
• Minska antalet kompletterande undersökningar som patienter behöver komma 
tillbaka för.
• Minska bytestiden, vilket är bra för personalen och sparar tid.
• Minska undersökningstiden, vilket är bra för både patient och personal.
• Innebära en större kameraöppning (70 cm istället för 60 cm), vilket är väldigt 
positivt för patienterna. Detta minskar risken för klaustrofobi samt eliminerar 
behovet att ta hjälp av privat leverantör.
• Ge möjlighet att fjärrstyra undersökningen, vilket gör att undersökningar inte 
behöver ställas in vid oväntad frånvaro.

Verksamheten har analyserat nyttan av att gå in i den nya generationen och 
prioriterat den initiala utgiften inom investeringsutrymmet 2019. Tidplan för 
installation för Värnamo sjukhus är i december 2018 och för Länssjukhuset 
Ryhov installation mars/april 2019.

Finansiering
Investeringsutgiften är finansierad inom ännu ej ianspråktaget 
investeringsutrymme från 2016 och 2017 samt utrymme som är avsatt i 
planeringen för 2019.

Driftkostnader förknippade med utrustningen ska hanteras inom ramen för 
Röntgens befintliga kostnadsram.
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-196
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 194 Fördelning av inkomna granskningar
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt 
följande: 

Granskning av processen för bidragsutbetalning inom nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Diarienummer: RJL 2018/1674
Remitteras till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet.

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 84-98
Tid: 2018-08-28 kl. 08:30-11:15

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§95 Fördelning av inkomna granskningar
Ordföranden redovisar inkommen granskning och fördelar denna 
enligt följande:

 RJL 2018/1674 Granskning av processen för 
bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet. 

Till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
att senast 1 november 2018 svara på vilka åtgärder som 
kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och 
revisorernas rekommendationer.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Hans Rocén (M) 
Ordförande

Ordförande

Per Hansson (L) Mikael Ekvall (V)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Sammanfattning och revisionell 
bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jönköpings län granskat 
processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Är nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets interna kontroll tillräcklig 
vad gäller processen för bidragsutbetalning? Granskningen har genomförts genom 
intervjuer, dokumentstudier och djupgranskning av ett urval av bidragsärenden. 

Sammanfattningsvis bedömer vi att nämndens interna kontroll inte fullt ut är tillräcklig. 
Vi grundar vår bedömning på att riktlinjerna för vissa bidragskategorier inte tydligt anger 
hur bidrag ska fördelas och att det saknas tydliga handläggningsrutiner för hur 
granskning/kontroll av krav och kriterier som finns i riktlinjerna ska göras och 
dokumenteras. Vidare bedömer vi att nämndens uppföljning av föreningar/organisationer 
som får bidrag inte fullt ut är tillräcklig och att nämndens system och rutiner för intern 
kontroll inte tillräckligt minimerar risken för godtycklighet i handläggningsprocessen, då 
det för vissa bidragsformer saknas transparens för på vilka grunder bidrag fördelas och 
bidragsbelopp räknas fram. Vi bedömer att det finns en tydlig organisation och 
ansvarsfördelning för nämndens process för bidragsgivning samt att det finns aktuella 
mål- och styrdokument som ligger till grund bidragsgivningen.

Nedan redovisas bedömningar för respektive kontrollmål.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål Kommentar

Det finns en tydlig 
organisation och 
ansvarsfördelning för 
nämndens process för 
bidragsgivning

Uppfyllt 
Ansvarsfördelningen och beslutsfattandet för 
bidragsgivningen regleras tydligt i nämndens 
reglemente och delegationsordning. Vi 
konstaterar att det finns en viss sårbarhet i 
handläggarorganisationerna. Enligt vår 
bedömning kan en samlad handläggning av 
nämndens samtliga bidragskategorier bidra till 
en minskad sårbarhet och ge bättre 
förutsättningar för verksamhetsutveckling och 
en likvärdig handläggning. 

Det finns aktuella mål- och 
styrdokument som ligger till 

Uppfyllt
Det finns en tydlig koppling mellan 
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grund för bidragsgivningen kulturplanen och nämndens bidragsgivning 
och i policyn och riktlinjerna för 
bidragsgivningen finns formulerade mål som 
syftar till att förverkliga regionens 
övergripande vision.

Det finns ändamålsenliga 
och väl förankrade riktlinjer 
för fördelning av bidrag

Delvis uppfyllt
Det finns riktlinjer till stöd för 
bidragsgivningen som är väl förankrade inom 
handläggarorganisationerna inom såväl 
utbildning och kultur som inom regional 
utveckling. Vi bedömer att riktlinjerna för 
vissa bidragskategorier inte tydligt anger hur 
bidrag ska fördelas, medan det för andra 
bidragskategorier finns så pass detaljerade 
anvisningar hur bidrag ska fördelas att 
riktlinjerna snarare kan betraktas som 
dokumenterade handläggningsrutiner. 

Enligt vår bedömning bör nämnden överväga 
att initiera en översyn av gällande policy och 
riktlinjer i syfte att skapa en separat policy som 
fastställs av regionfullmäktige och ett 
styrdokument med detaljerade riktlinjer för 
handläggningen som fastställs av nämnden. 
Riktlinjerna bör för samtliga bidragskategorier 
ge en anvisning om hur stort bidragsbelopp en 
förening/organisation kan få och hur 
fördelningen mellan olika 
föreningar/organisationer ska gå till.

Det finns ändamålsenliga 
och dokumenterade rutiner 
för handläggning och 
utbetalning av bidrag

Delvis uppfyllt
Handläggningsprocessen har dokumenterats i 
flödesscheman för flertalet bidragskategorier, 
men dokumentation för processen avseende 
studiedistrikt och verksamhetsbidrag (kultur) 
saknas. Vidare bedömer vi att det saknas 
tydliga handläggningsrutiner för hur 
granskning/kontroll av krav och kriterier som 
finns i riktlinjerna ska göras och 
dokumenteras. I dagsläget saknas spårbarhet i 
bidragsärendena att granskning har gjorts. Vi 
bedömer att handläggningsrutinerna även bör 
ge vägledning om hur bedömningar av 
kvalitativa mått som görs vid fördelning av 
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vissa bidragsformer ska dokumenteras. 

Det finns en tillräcklig 
uppföljning av 
föreningar/organisationer 
som får bidrag

Delvis uppfyllt
Uppföljning görs till viss del men den följer 
inte fullt ut riktlinjerna avseende 
verksamhetskontroll och årlig 
sammanställning. Vidare bedömer vi att 
nämndens uppföljning bör dokumenteras för 
att ge ökad spårbarhet och därmed en stärkt 
intern kontroll. Vi ser positivt på rutinen med 
årliga träffar som nyligen införts med 
föreningar som beviljats verksamhetsbidrag 
inom kulturområdet.

Nämnden har beslutat om 
system och rutiner för intern 
kontroll avseende 
bidragsgivningen

Delvis uppfyllt
Delvis finns beslutade system och rutiner för 
intern kontroll genom de uppföljningar och 
kontroller som regleras i riktlinjerna för 
bidragsgivning. Vi bedömer dock att 
nämndens system och rutiner för intern 
kontroll inte fullt ut minimerar risken för 
godtycklighet i handläggningsprocessen, då 
det för vissa bidragsformer saknas transparens 
för på vilka grunder bidrag fördelas och hur 
bidragsbelopp räknas fram.

Rekommendationer
Vi rekommenderar nämnden att initiera en översyn av gällande policy och riktlinjer för 
bidrag i syfte att skapa en separat policy som fastställs av regionfullmäktige och ett 
styrdokument med detaljerade riktlinjer för handläggningen som fastställs av nämnden. 
Riktlinjerna bör för samtliga bidragskategorier ge en anvisning om hur stort 
bidragsbelopp en förening/organisation kan få och hur fördelningen mellan olika 
föreningar/organisationer ska gå till.

Vidare rekommenderar vi nämnden att initiera en organisationsöversyn i syfte att samla 
handläggningen av nämndens samtliga bidragskategorier för att på så sätt minska 
sårbarheten och ge bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling och en likvärdig 
handläggning. 
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för att främja hållbar 
ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, kulturverksamhet och 
ökad sysselsättning i Region Jönköpings län. Inom verksamhetsområdena har nämnden 
bl.a. till uppgift att besluta om och betala ut bidrag avseende följande:

 Studiedistrikt
 Politiska ungdomsorganisationer
 Övriga ungdomsorganisationer
 Pensionärsorganisationer
 Kulturbidrag

Ur ett styrningsperspektiv såväl som ett medborgarperspektiv är det av stor vikt att 
bidragsgivningen styrs av tydliga och ändamålsenliga policyer och riktlinjer. Av dessa bör 
det framgå hur beslut om bidrag ska fattas samt villkor för uppföljning och kontroll av att 
lämnade bidrag används i enlighet med beviljad ansökan. 

År 2012 genomförde revisorerna i Jönköpings läns landsting en granskning av 
hanteringen av föreningsbidrag. Granskningen visade att det fanns brister i den interna 
kontrollen vad gällde fördelningen av bidrag till organisationer då det saknades tillräckligt 
tydliga regler och kriterier, vilket bidrog till risk för godtycklighet. Vidare bedömdes att 
uppföljningen av bidragsgivningen till organisationer och föreningar behövde utvecklas.

Mot bakgrund av ovanstående har de förtroendevalda revisorerna, utifrån en bedömning 
av risk och väsentlighet, funnit det angeläget att genomföra en uppföljande granskning av 
processen för bidragsutbetalning inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet.

1.2. Syfte och Revisionsfråga
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

Är nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets interna kontroll tillräcklig 
vad gäller processen för bidragsutbetalning? 

1.3. Revisionskriterier
Svaret på revisionsfrågan har bedömts utifrån följande revisionskriterier:

 Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 
 Delegationsordning för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Region Jönköpings läns policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områdena 

folkhälsa, utbildning och kultur, fastställda av regionfullmäktige 2016-09-27
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1.4. Kontrollmål
För att besvara granskningens övergripande revisionsfråga har följande kontrollmål varit 
styrande för granskningen:

 Det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för nämndens process för 
bidragsgivning

 Det finns aktuella mål- och styrdokument som ligger till grund för 
bidragsgivningen

 Det finns ändamålsenliga och väl förankrade riktlinjer för fördelning av bidrag

 Det finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för handläggning och 
utbetalning av bidrag

 Det finns en tillräcklig uppföljning av föreningar/organisationer som får bidrag

 Nämnden har beslutat om system och rutiner för intern kontroll avseende 
bidragsgivningen

1.5. Avgränsning
Granskningen avser nämndens handläggning och utbetalning av bidrag till studiedistrikt, 
politiska ungdomsorganisationer, övriga ungdomsorganisationer, 
pensionärsorganisationer och kulturbidrag för år 2017.

1.6. Metod
Granskningen har utförts genom dokumentstudier, intervjuer och djupgranskning av ett 
urval av bidragsärenden. Intervjuer har genomförts med följande funktioner/personer:

 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets presidium
 Direktören för utbildning och kultur
 Kulturchef
 Ekonomichefen inom verksamheten för utbildning och kultur
 Kulturutvecklare
 Direktören för regional utveckling
 Ekonom vid avdelningen för verksamhetsstöd och service
 Controller vid regionledningskontoret

Sammanlagt har tio personer intervjuats.

Dokumentstudierna har omfattat granskning av nämndens reglemente, delegations-
ordning, riktlinjer och rutiner för bidragsgivningen, kulturplan, regional utvecklings-
strategi, nämndsprotokoll samt dokumentation i bidragsärenden.  

Vidare har ett urval av bidragsansökningar och beslut per bidragskategori djupgranskats 
för att verifiera att handläggningen av bidrag har skett utifrån gällande policy och 
riktlinjer för bidragsgivning. Resultatet av granskningen återfinns i avsnitt 2.4.1.5.

Rapporten har faktaavstämts av direktören för utbildning och kultur, ekonomichefen och 
kulturutvecklaren inom verksamheten för utbildning och kultur samt regionala 
utvecklingsdirektören, ekonomen vid avdelningen för verksamhetsstöd och controllern 
vid regionledningskontoret.
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2. Iakttagelser och bedömningar
2.1. Det finns en tydlig organisation och 

ansvarsfördelning för nämndens process för 
bidragsgivning

2.1.1. Iakttagelser
Av reglementet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) 
framgår att nämnden ansvarar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, 
näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, kulturverksamhet och ökad sysselsättning i 
Region Jönköpings län. Vidare framgår att nämnden fördelar och följer upp statsbidrag 
och regionala bidrag till de regionala kulturinstitutionerna i regionen samt bidrag och 
stipendier till regionala ideella organisationer och föreningar. Nämnden ansvarar för 
regionens kulturverksamhet och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med av 
regionfullmäktige fastställd kulturplan. Inom verksamhetsområdena har nämnden till 
uppgift att besluta om och betala ut bidrag avseende följande bidragskategorier:

 Studiedistrikt

 Politiska ungdomsorganisationer

 Övriga ungdomsorganisationer

 Pensionärsorganisationer

 Kulturbidrag

Enligt nämndens delegationsordning har regiondirektören rätt att besluta om bidrag till 
studiedistrikt och kulturbidrag i form av arrangörsbidrag. Beslutsfattandet har 
vidaredelegerats till direktören för utbildning och kultur. I övriga bidragskategorier 
beslutar nämnden. Nedan redovisas budgeten för de olika bidragskategorierna för år 
2017. 

Bidragskategori Budget 2017 (mnkr)
Studiedistrikt 26,0
Politiska ungdomsorganisationer 0,7
Övriga ungdomsorganisationer 6,4
Pensionärsorganisationer 1,2
Kulturbidrag varav

- Verksamhetsbidrag
- Utvecklingsbidrag
- Arrangörsbidrag

6,3
0,8
0,7

Bidragen till studiedistrikt och kulturbidragen handläggs inom verksamheten för 
utbildning och kultur, medan övriga handläggs inom avdelningen för verksamhetsstöd 
och service. Tidigare handlades samtliga bidragskategorier inom verksamheten för 
utbildning och kultur, men i samband med regionbildningen flyttades den ekonomtjänst 
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som ansvarade för handläggningen av bidragen till politiska ungdomsorganisationer, 
övriga ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer till avdelningen för 
verksamhetsstöd och service. 

Bidragshandläggningen är koncentrerad till få personer. Inom utbildning och kultur 
handlägger ekonomichefen bidrag till studiedistrikt och samtliga kulturbidrag handläggs 
av en kulturutvecklare. Bidragen till politiska ungdomsorganisationer, övriga 
ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer handläggs av en ekonom vid 
verksamhetsstöd och service. Verksamheten för regional utveckling köper 
ekonomtjänsten från verksamhetsstöd och service. Det finns inte någon ytterligare person 
inom regional utveckling som kan handläggningen, men ekonomichefen inom utbildning 
och kultur har tidigare haft ansvarat för den och skulle kunna täcka upp.

2.1.2. Bedömning
Vi bedömer att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för nämndens 
process för bidragsgivning. Vi grundar vår bedömning på ansvarsfördelningen och 
beslutsfattandet för bidragsgivningen regleras tydligt i nämndens reglemente och 
delegationsordning. Vi bedömer vidare att det finns en viss sårbarhet i 
handläggarorganisationerna, en samlad handläggning av nämndens samtliga 
bidragskategorier bidrar till en minskad sårbarhet och ger bättre förutsättningar för 
verksamhetsutveckling och likvärdig handläggning. 

2.2. Det finns aktuella mål- och styrdokument som 
ligger till grund för bidragsgivningen

2.2.1. Iakttagelser
Regionens kulturplan ska enligt nämndens reglemente vara styrande för 
kulturverksamheten som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde. Inom utbildning 
och kultur upplever de intervjuade att det finns en tydlig koppling mellan kulturplanens 
inriktning och målsättningar och bidragsgivningen. För nämndens övriga 
bidragsformerna upplevs det inte finnas samma tydliga koppling till exempelvis den 
regionala utvecklingsstrategin. 

Av gällande riktlinjer för bidragsgivningen ”Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och kultur” framgår att mål med bidragsgivningen inom 
områdena folkhälsa, utbildning och kultur är att stödja och stimulera ideell verksamhet. 
Vidare framgår att inom folkhälsa, bildning som kultur finns en gedigen ideell verksamhet 
inom det civila samhället som bidrar till att förverkliga regionens vision om ”Ett bra liv i 
en attraktiv region”. Ett aktivt folkhälsoarbete är en central fråga och regionens vision 
”För ett bra liv i en attraktiv region” knyter ihop regionens ambitioner inom områden som 
folkhälsa, hälso- och sjukvård, tandvård samt regional utveckling (utbildning och kultur). 
Genom bidrag till ideella organisationer, föreningar och, inom kulturområdet, även till 
enskilda personer skapas förutsättningar för verksamheter som ger fler länsinvånare 
möjlighet att uppleva god hälsa. 

2.2.2. Bedömning
Vi bedömer att det finns aktuella mål- och styrdokument som ligger till grund för 
bidragsgivningen. Vi grundar vår bedömning på att det finns en tydlig koppling mellan 



Bidragsprocess

Juni 2018     9 av 17
Region Jönköpings län
PwC

kulturplanen och nämndens bidragsgivning samt att det i policyn och riktlinjerna för 
bidragsgivningen finns formulerade mål som syftar till att förverkliga regionens 
övergripande vision.

2.3. Det finns ändamålsenliga och väl förankrade 
riktlinjer för fördelning av bidrag

2.3.1. Iakttagelser
Regionfullmäktige har 2016-09-27 fastställt ”Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom 
områdena folkhälsa, utbildning och kultur”. Styrdokumentet avser bidrag avseende 
kategorierna folkhälsa, studiedistrikt, politiska ungdomsorganisationer, övriga 
ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer och kulturbidrag. Riktlinjerna har 
arbetats fram av ekonomiavdelningen i dialog med handläggarna inom utbildning och 
kultur och regional utveckling.

Dokumentet består av en policydel, av vilken målen med bidragsgivningen framgår samt 
vilka övergripande kriterier som är speciellt viktiga att beakta vid bidragsgivning. Därefter 
följer riktlinjer för bidragsgivningen. Dessa anger vilka bidragsformer (olika bidragstyper 
inom en bidragskategori, såsom organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och 
projektbidrag) som förekommer. Därefter finns ett avsnitt om ”Allmänna förutsättningar 
för bidrag”.  Avsnittet anger vilka organisationskrav som ska gälla för samtliga 
bidragskategorier samt beskriver de administrativa rutinerna för ansökan och beslut om 
bidrag. De allmänna förutsättningarna anger hur uppföljning och kontroll ska bedrivas av 
föreningar och organisationer som får bidrag. Styrdokumentet innehåller avslutningsvis 
riktlinjer för respektive bidragskategori som anger bidragets syfte, vilka särskilda villkor 
som gäller, hur bidraget är konstruerat och hur det fördelas. För kulturbidragen ges 
information om ansökan och redovisning. 

Det kan noteras att detaljeringsgraden i riktlinjerna vad gäller bidragskonstruktion och 
fördelning varierar mellan de olika bidragskategorierna. För bidrag till studiedistrikt och 
pensionärsorganisationer är detaljeringsgraden hög för hur bidrag fördelas och utrymmet 
för handläggarens bedömning begränsat. Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
samt kulturbidragens verksamhets- och utvecklingsbidrag fördelas utifrån en högre grad 
av bedömning och det är inte lika tydligt hur bidragsbelopp fördelas mellan olika 
föreningar/organisationer. Samtliga intervjuade upplever att policyn är ett stöd vid 
handläggningen av bidrag. Synpunkter framförs på att det vore önskvärt med en 
övergripande policy tillsammans med en detaljerad handbok för handläggningsrutinerna. 
Gällande ordning gör det omständligt att ändra detaljer i handläggningsrutinerna, då en 
ändring kräver ett beslut av regionfullmäktige.

Som ovan nämnts är bidragsformerna enligt riktlinjerna organisations-, verksamhets- och 
projektbidrag. Det kan noteras att dessa inte stämmer med de bidragsformer som finns 
för kulturbidrag, där det i de bidragsspecifika riktlinjerna anges att dessa är verksamhets-, 
arrangörs- och utvecklingsbidrag. 

På webbplatsen utveckling.rjl.se finns information om policyn och riktlinjerna, där finns 
också all annan information om regionens bidragsgivning samlad för att underlätta för de 
organisationer och föreningar som söker bidrag.



Bidragsprocess

Juni 2018     10 av 17
Region Jönköpings län
PwC

2.3.2. Bedömning
Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga och väl förankrade riktlinjer för fördelning 
av bidrag. Vi grundar vår bedömning på att det finns riktlinjer till stöd för 
bidragsgivningen som är väl förankrade inom handläggarorganisationerna inom såväl 
utbildning och kultur som inom regional utveckling. Vi bedömer att riktlinjerna för vissa 
bidragskategorier inte tydligt anger hur bidrag ska fördelas, medan det för andra 
bidragskategorier finns detaljerade anvisningar hur bidrag ska fördelas att riktlinjerna 
snarare kan betraktas som dokumenterade handläggningsrutiner. 

Enligt vår bedömning bör nämnden överväga att initiera en översyn av gällande policy och 
riktlinjer i syfte att skapa en separat policy som fastställs av regionfullmäktige och ett 
styrdokument med detaljerade riktlinjer för handläggningen som fastställs av nämnden. 
Riktlinjerna bör för samtliga bidragskategorier ge en anvisning om hur stort 
bidragsbelopp en förening/organisation kan få och hur fördelningen mellan olika 
föreningar/organisationer ska gå till.

2.4. Det finns ändamålsenliga och dokumenterade 
rutiner för handläggning och utbetalning av 
bidrag

2.4.1. Iakttagelser
2.4.1.1. Handläggning och utbetalning av kulturbidrag och bidrag till 

studiedistrikt
Bidragshanteringen inom utbildning och kultur avseende kulturbidragsformerna 
arrangörs- och utvecklingsbidrag finns dokumenterad i ett flödesschema. Ansökningar om 
kulturbidrag görs i kulturdatabasen som finns tillgänglig via webbplatsen utveckling.rjl.se. 

Bidragen till arrangemang som ska genomföras under årets sex första kalendermånader 
går att söka från och med december månad. Bidrag för arrangemang som ska genomföras 
under resterande del av året kan sökas i basen från och med juni månad. Handläggning av 
arrangörsbidragen sker kontinuerligt under året. När en ansökan kommer in granskar 
kulturutvecklaren ansökningshandlingarna utifrån de krav och kriterier som gäller för 
arrangörsbidrag i riktlinjerna. Eventuella kompletteringar begärs. Varje ansökan 
diarieförs och läggs in i en excelfil. Därefter fattas beslut om att ge bidrag (beslutet fattas 
på delegation av direktören för utbildning och kultur). Beslutet diarieförs och meddelas 
föreningen/organisationen via e-post. Efter att arrangemanget genomförts ska föreningen 
skicka in verifikationer för gagekostnader till regionen. Redovisningen granskas och vid 
behov görs kompletteringar. Därefter upprättas underlag för utbetalning. 
Kulturutvecklaren prestationsattesterar och ekonomichefen beslutsattesterar. En 
sammanställning av vilka föreningar som beviljats arrangörsbidrag redovisas för 
nämnden i samband med beslut om övriga kulturbidrag.

Ansökan om utvecklingsbidrag sker senast den 15 mars eller den 15 oktober i 
kulturdatabasen. Utvecklingsbidrag kan ges under högst tre år. Ansökningarna diarieförs 
och granskas utifrån krav och kriterier i riktlinjerna. Eventuella kompletteringar begärs. 
Därefter görs en sammanställning av inkomna ansökningar. Sammanställningen skickas 
till en extern referensgrupp med specialister för bedömning av det konstnärliga 
innehållet. Utifrån referensgruppens skriftliga bedömning upprättas ett beslutsunderlag 

mailto:utveckling@rjl.se
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som överlämnas till nämnden för beslut. Efter nämndens behandling skickas beslutet till 
föreningen. Efter att föreningen genomfört projektet gör den en rekvirering till regionen. 
Rekvisitionen diarieförs och därefter påbörjas utbetalningsprocessen. Efter projekttidens 
utgång eller, för fleråriga projekt, under tiden ska bidragsmottagare återrapportera hur 
projektet genomförts och vilka effekter som uppnåtts. Ekonomisk redovisning efter 
projekttidens slut ska vara styrkt med revisorsintyg. Redovisningen diarieförs och ettåriga 
projekt avslutas. Även för utvecklingsbidragen är det kulturutvecklaren som 
prestationsattesterar och ekonomichefen som beslutsattesterar.

För verksamhetsbidrag ska ansökan ges in senast den 1 oktober via kulturdatabasen. Till 
ansökan ska årsredovisning för föregående år bifogas samt preliminär verksamhetsplan 
för kommande år. Kulturutvecklaren diarieför och granskar inkomna ansökningar utifrån 
krav och kriterier. Därefter upprättas ett förslag till beslut om fördelning. Beslut fattas i 
nämnden i december månad. Nämndens beslut expedieras till föreningen/organisationen 
och därefter sker utbetalning. Kulturutvecklaren prestationsattesterar utbetalningen och 
ekonomichefen beslutsattesterar. Handläggningsprocessen för verksamhetsbidrag har 
inte dokumenterats.

Ansökningar om bidrag till studiedistrikt görs via en blankett senast den 1 september. 
Inkomna ansökningar diarieförs och ekonomichefen kontrollerar att kraven och kriterier 
är uppfyllda. Eventuella kompletteringar begärs. Förslag till beslut om fördelning 
upprättas av ekonomichefen och direktören för utbildning och kultur fattar beslut med 
stöd av delegation. Delegationsbesluten anmäls till nämnden och därefter sker 
utbetalning. Bidragen till studiedistrikt prestationsattesteras av kulturutvecklaren men 
kulturchefen beslutsattesterar. Handläggningsprocessen för studiebidrag har inte 
dokumenterats.

2.4.1.2. Handläggning och utbetalning av bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer, övriga ungdomsorganisationer och 
pensionärsorganisationer

Bidragshanteringen inom regional utveckling till pensionärsorganisationer, politiska 
ungdomsorganisationer och övriga ungdomsorganisationer finns dokumenterad i ett 
flödesschema. Sista ansökningsdag är den 1 september. Ansökan görs på webbplatsen 
utveckling.rjl.se. Efter den 1 september påbörjas handläggningen. Inledningsvis gör 
ekonomen en kontroll av att alla begärda handlingar och begärda uppgifter har kommit 
in. Om något saknas begärs en komplettering eller ett förtydligande. 

Därefter gör ekonomen en granskning av grundläggande krav och bidragsgrundande 
uppgifter. Som bilaga till flödesschemat finns en punktlista med de grundläggande krav 
och bidragsgrundande uppgifter som ska säkerställas. Av punktlistan framgår var 
uppgiften/dokumentationen ska finnas/hittas. Inom handläggningsprocessen för bidrag 
till övriga ungdomsorganisationer genomförs ca 5-6 platsbesök per år enligt ett visst 
schema. Om det förekommer föreningar med oklarheter vad gäller ansökningshandlingar 
eller andra uppgifter prioriteras dessa för besök. Efter eventuella platsbesök görs 
beräkning och fördelning av bidragen. När den är klar upprättas en tjänsteskrivelse och 
beslutsunderlag inför nämndens hantering. Beslut fattas på nämndens sammanträde i 
december eller januari. 

mailto:utveckling@rjl.se
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Efter nämndens beslut expedieras ett bidragsbesked till berörd organisation/förening och 
ett underlag för utbetalning upprättas. Utbetalningsunderlaget skickas till regionens 
fakturaenhet som läser in underlaget. Bidraget betalas ut i två omgångar. 50 % betalas ut 
efter beslutet i januari och 50 % vid halvårsskiftet. Prestations- och beslutsattest görs för 
både utbetalningarna redan i januari. Ekonomen prestationsattesterar och regionala 
utvecklingsdirektören beslutsattesterar.

2.4.1.3. Krav på föreningar och organisationer som får bidrag
I policyn och riktlinjerna för bidragsgivning redovisas de organisationskrav som gäller för 
samtliga föreningar/organisationer som får bidrag. I riktlinjerna finns också specifika 
kriterier och krav för de olika bidragskategorierna. Följande organisationskrav gäller:

 Organisationer som får bidrag från regionen ska vara demokratiskt uppbyggda och 
ha ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och sociala funktioner. (Med 
demokratiskt uppbyggda avses att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över 
verksamheten.

 Organisationerna ska ha verksamhet över större delen av länet
 Organisationen ska ha fastställda stadgar
 Organisationen ska ha styrelse och revisorer (föreningar som har en omsättning 

som uppgår till eller överstiger 20 basbelopp ska ha godkänd eller auktoriserad 
revisor)

 Ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 Eget plus- eller bankgirokonto
 Firmatecknare
 Stadigvarande verksamhet 

Enligt de intervjuade ställs i praktiken endast ovan organisationskrav på de 
organisationer/föreningar som söker verksamhetsbidrag. Det sker inte någon 
dokumentation av handläggarnas granskning/kontroll av organisationskraven. 
 
Nedan redovisas de ytterligare kriterier och krav som gäller för respektive 
bidragskategori:

Bidragskategori Krav/kriterier
Studiedistrikt Verksamhet ska bedrivas i minst fem av 

länets kommuner.
Politiska ungdomsorganisationer Verksamhetsbidraget bedöms utifrån 

verksamhetens omfattning för sistlidna 
verksamhetsåret.

Övriga ungdomsorganisationer Organisationen ska ha minst 300 
medlemmar i åldern 6-25 år folkbokförda i 
länet. Lokalföreningar i minst fem av länets 
kommuner.

Bidragsberättigade medlemmar ska ha ett 
reellt inflytande över verksamheten. 

Pensionärsorganisationer Organisationen ska ha minst 1000 
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betalande pensionärsmedlemmar bosatta 
inom länet. Lokalföreningar i minst fem av 
länets kommuner.

Om organisationen har medlemmar som 
inte är förtids- eller ålderspensionärer ska 
de bidragsberättigade medlemmarna vara i 
majoritet och ha ett reellt inflytande över 
verksamheten.

Kulturbidrag 
- Verksamhetsbidrag
- Utvecklingsbidrag
- Arrangörsbidrag

Verksamhetsbidrag kan utgå till 
organisationer verksamma i länet som 
bedriver stadigvarande verksamhet inom 
huvudsakligen kulturområdet där 
verksamheten bedöms vara viktig i 
regionens kulturpolitiska infrastruktur. 

Verksamheten (organisationen) ska ha 
regional betydelse genom att bidra till 
länets kulturutveckling och attraktionskraft 
och samarbeta och samverka med andra 
aktörer. 

För utvecklingsbidrag är en förutsättning 
för att få regionalt stöd att finansiering 
även sker genom egeninsats, alternativt 
från annan aktör. 

För arrangörsbidragen gäller att 
kulturarrangemangen ska vara öppna för 
allmänheten och ska helt eller delvis 
utföras av professionella utövare.  

Även för de bidragsspecifika kriterier och krav som redovisas ovan saknas rutin för att 
dokumentera att granskning/kontroll av krav och kriterier har gjorts. 

2.4.1.4. Bedömning och fördelning av bidrag
Policyn och riktlinjerna för bidrag anger mer eller mindre detaljerat för respektive 
bidragskategori hur bedömning och fördelning ska göras. För bidragen till studiedistrikt 
och pensionärsorganisationer ger riktlinjerna detaljerad vägledning, vilket innebär att 
handläggarnas grad av bedömning är mycket begränsad.

För bidragen till politiska ungdomsorganisationer framgår det av riktlinjerna hur 
organisationsbidraget fördelas, medan verksamhetsbidragets storlek ska bedömas utifrån 
verksamhetens omfattning för det sistlidna verksamhetsåret. Bedömningen ska enligt 
riktlinjerna göras utifrån årsredovisningen. Det finns ingen dokumentation i ärendeakten 
av denna bedömning, utan handläggaren för egna minnesanteckningar över detta.
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Vad gäller bidrag till övriga ungdomsorganisationer framgår det av riktlinjerna hur 
organisationsbidraget ska fördelas, medan verksamhetsbidragets storlek fördelas utifrån 
en bedömning av varje organisations verksamhetsplan för bidragsåret. Bedömningen av 
verksamhetsplanerna finns inte dokumenterad i ärendena eller i tjänsteskrivelsen som går 
till nämnden för beslut. 

Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets regionala potential (hur projektet bidrar till 
kulturell infrastruktur, utvecklar kulturell samverkan över kommungränser och sprids 
utanför den egna orten) och möjlighet till breddat deltagande i kulturliv genom att 
engagera, nå och involvera nya målgrupper, exempelvis barn och unga och nya 
svenskar/integration.  En extern referensgrupp gör den konstnärliga bedömningen. Den 
externa referensgruppen dokumenterar bedömningen och skickar över till regionen, men 
någon diarieföring av bedömningen sker inte i de aktuella ärendena. Det framgår inte av 
policyn och riktlinjerna för bidragsgivning att en extern referensgrupp gör den 
konstnärliga bedömningen. 

Vad gäller verksamhetsbidragen anger riktlinjerna endast att verksamhetsbidragets 
storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i verksamhetsplanen och hur väl 
den stödjer kulturplanens mål och inriktning samt att verksamheten ska vara 
betydelsefull för länets kulturutveckling. Dokumentation för hur bidragens storlek har 
räknats fram och vilken bedömning som har gjorts av ovan angivna kriterier finns inte i 
ärendena. Det framgår inte av tjänsteskrivelsen som går till nämnden på vilka grunder 
utvecklingsbidrag och verksamhetsbidrag beviljats eller ej samt bedömningar om storlek 
på bidragsbelopp. 

Riktlinjerna för arrangörsbidrag anger att stöd ges i form av ett bidrag på maximalt 50 % 
av bidragsgrundad gagekostnad för en grupp eller enskild person. Gagekostnaden räknas 
samman för arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller i en serie. 
Arrangörsstöd reduceras om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat 
bidrag med belopp som motsvarar den del av överskottet som överstiger beslutat bidrag. 
En arrangör kan under ett år maximal beviljas 45 000 kronor i arrangörsbidrag. Eftersom 
bidragen söks löpande kan budgeten ta slut och att ansökningar därför inte beviljas. Av 
det underlag som redovisas i delegationsbeslutet som anmäls till nämnden finns 
information om vilka föreningar som beviljats och ej beviljats bidrag. Dokumentationen 
saknar information om på vilka grunder en förening fått avslag.  

En förening som får avslag får beslutet kommunicerat via e-post. Beslutet innehåller inte 
någon motivering till avslagsbeslutet, men enligt de intervjuade får de 
föreningar/organisationer som hör av sig och frågar muntlig information. Enligt de 
intervjuade kan avslag avseende kulturbidrag bero på för svag anknytning till 
kulturplanen. 

2.4.1.5. Resultat av djupgranskning av bidragsärenden
Nedan redovisas resultat av vår djupgranskning av bidragsärenden som genomförts i syfte 
att följa upp efterlevnaden av policyn och riktlinjerna vid handläggning av bidrag. 
Granskningen har omfattat två arrangörsbidrag (kultur), bidrag till ett studiedistrikt, två 
verksamhetsbidrag (kultur), två utvecklingsbidrag (kultur), bidrag till en politisk 
ungdomsorganisation, bidrag till två övriga ungdomsorganisationer och bidrag till en 
pensionärsorganisation. 
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Granskat bidrag Kommentar/bedömning
Arrangörsbidrag (x) Utan anmärkning

Arrangörsbidrag (y) Ekonomisk verifikation uppgår enbart till 30 
tkr men specificerad gagekostnad enligt 
redovisning uppgår till 44,3 tkr. Bidrag få 
uppgå till max 50% av gagekostnad, vilket 
stämmer i detta fall. Alla gagekostnader borde 
redovisas för att verifiera att överskottet inte 
överskrider beslutat bidrag. 

Bidrag till studiedistrikt Resultaträkning och balansräkning saknas.

Verksamhetsbidrag (x) Det framgår av utveckling.rjl.se att bidrag till 
organisationen för verksamhetsåret 2017 
(beslut antaget i nämnd dec 2016) uppgick till 
550 tkr. Av de ansökningshandlingar som har 
granskats går ej att utläsa beviljat 
bidragsbelopp eller hur beloppet är uträknat. 
Av beslutsunderlaget till nämnden framgår att 
organisationen ”får ett utökat 
verksamhetsbidrag i koppling till 
verksamhetsförändring och utökning”.

Verksamhetsbidrag (y) Ansökan har fått avslag. Av beslutsunderlaget 
till nämnden står endast att ”föreningen inte 
bedöms uppfylla kriterier för 
verksamhetsbidrag enligt bidragspolicyn”.

Utvecklingsbidrag (x) Utan anmärkning

Utvecklingsbidrag (y) Utan anmärkning

Bidrag till politisk ungdomsorganisation Utan anmärkning

Bidrag till övrig ungdomsorganisation 
(x)

Svårt att tyda uträkningen för 
verksamhetsbidraget. 

Bidrag till övrig ungdomsorganisation 
(y)

Svårt att tyda uträkningen för 
verksamhetsbidraget. 

Bidrag till pensionärsorg Stadgar ej bifogade. (Enligt uppgift från 
handläggare har kontroll skett av stadgar som 
bifogats föregående år.) Det har ej skett någon 
kontroll om föreningen har en godkänd eller 
auktoriserad revisor. Revisorsintyget är ett 
internt dokument från organisationen.

2.4.2. Bedömning
Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för 
handläggning och utbetalning av bidrag. Vi grundar vår bedömning på att 
handläggningsprocessen har dokumenterats i flödesscheman för flertalet 
bidragskategorier, men att dokumentation för processen avseende studiedistrikt och 
verksamhetsbidrag (kultur) saknas. Vidare bedömer vi att det saknas tydliga 
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handläggningsrutiner för hur granskning/kontroll av krav och kriterier som finns i 
riktlinjerna ska göras och dokumenteras. I dagsläget saknas spårbarhet i bidragsärendena 
att granskning har gjorts. Vi bedömer att handläggningsrutinerna även bör ge vägledning 
om hur bedömningar av kvalitativa mått som görs vid fördelning av vissa bidragsformer 
ska dokumenteras. 

2.5. Det finns en tillräcklig uppföljning av 
föreningar/organisationer som får bidrag

2.5.1. Iakttagelser
Riktlinjernas ”Allmänna förutsättningar” reglerar vilken uppföljning och kontroll som 
regionen ska göra av de föreningar och organisationer som får bidrag. För 
verksamhetsbidrag och projekt/utvecklingsbidrag ska en återrapportering från 
bidragsmottagare och/eller verksamhetskontroll initierad av bidragsgivaren göras för att 
säkerställa att bidrag har använts på riktigt sätt. Ett bidrag som inte används på det sätt 
som har överenskommits ska återbetalas. Återbetalningsskyldighet föreligger om beslut 
om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används 
felaktigt eller om redovisning uteblir. Redovisningar av utvecklingsbidrag görs i 
kulturdatabasen efter att projekten är slutförda. Under våren år 2018 har en ny rutin 
införts som innebär att nämndens presidium samt direktören för utbildning och kultur 
och kulturchefen årligen ska träffa ett antal kulturorganisationer som har fått 
verksamhetsbidrag. Första träffen genomfördes den 23 april 2018 då tre organisationer 
gavs möjlighet att presentera sina verksamheter.  

Av riktlinjerna framgår vidare att verksamhetskontroll ska ske regelbundet genom 
stickprov. Granskning kan ske genom protokollförda besök eller genom granskning av 
årliga verksamhetsberättelser. En uppföljning ska sammanställas årligen och anmälas till 
nämnden. Enligt de intervjuade sker granskning av föreningarnas och organisationernas 
årsredovisningar, men som ovan nämnts dokumenteras inte granskningen. Platsbesök 
genomförs endast för bidrag till övriga ungdomsorganisationer. Cirka fem till sex 
organisationer besöks årligen, men några formella protokoll/anteckningar från besöken 
upprättas inte. Synpunkter framförs från de intervjuade att det även för kulturbidragen 
hade det varit önskvärt att göra stickprovsvisa uppföljningar på plats, men att det inte 
finns tillräckliga resurser för det. 

Någon årlig sammanställning enligt riktlinjerna har hittills inte upprättats och enligt de 
intervjuade har nämnden inte heller efterfrågat det. I intervjuerna framkommer att 
förvaltningen föredrar uppföljning till nämnden genom löpande dialog och presentation 
framför dokumentation.

2.5.2. Bedömning
Vi bedömer att det delvis finns en tillräcklig uppföljning av föreningar/organisationer som 
får bidrag. Vi grundar vår bedömning på att uppföljning till viss del görs men att den inte 
fullt ut följer riktlinjerna avseende verksamhetskontroll och årlig sammanställning. 
Vidare bedömer vi att nämndens uppföljning bör dokumenteras för att ge ökad spårbarhet 
och därmed en stärkt intern kontroll. Vi ser positivt på rutinen som nyligen införts med 
årliga träffar med föreningar som beviljats verksamhetsbidrag inom kulturområdet.
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2.6. Nämnden har beslutat om system och rutiner 
för intern kontroll avseende bidragsgivningen

2.6.1. Iakttagelser
Nämnden har inte beslutat om några specifika system och rutiner för intern kontroll 
utöver de kontroller och uppföljningar som ska göras av bidragsmottagare enligt policyn 
och riktlinjerna för bidrag. Regionledningskontoret upprättar en regionövergripande 
internkontrollplan och respektive nämnd/styrelse ges möjlighet att besluta om 
nämndspecifika kontrollmoment. Nämnden har under de senaste tre åren inte genomfört 
någon uppföljning av bidragshanteringen inom ramen för den interna kontrollen. 
Bidragsgivningen finns uppsatt som ett kontrollmoment i 2018 års plan. Enligt uppgift 
från de intervjuade avgör resultatet av föreliggande granskning huruvida kontrollen 
genomförs. 

2.6.2. Bedömning
Vi bedömer att nämnden delvis har beslutat om system och rutiner för intern kontroll 
avseende bidragsgivningen. Vi grundar vår bedömning på att det till viss del finns 
beslutade system och rutiner för intern kontroll genom de uppföljningar och kontroller 
som regleras i riktlinjerna för bidragsgivning. Vi bedömer att nämndens system och 
rutiner för intern kontroll inte fullt ut minimerar risken för godtycklighet i 
handläggningsprocessen, då det för vissa bidragsformer saknas transparens för på vilka 
grunder bidrag fördelas och hur bidragsbelopp räknas fram. 

2018-06-01

Jean Odgaard Lisa Åberg

Uppdragsledare
Certifierad kommunal revisor

Projektledare
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Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård 

Motion – Prioritera psykvården 
Diarienummer: RJL 2018/1991
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Stopp bidragen till Pride
Diarienummer: RJL 2018/1992
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Bevara våra tre akutsjukhus
Diarienummer: RJL 2018/1993
Remitteras till Nämnden folkhälsa och sjukvård

Motion – Klimatet kan inte vänta – vi måste böra resa hållbart NU
Diarienummer: RJL 2018/2083 
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet

Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288
Remitteras till regionstyrelsen/arbetsutskottet 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid: 2018-10-09 09:00-14:50

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191 

O

Maria Frisk
Ordförande §§192-195 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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