KALLELSE
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Regionstyrelsen
Tid:

2019-03-05, kl 09:00

Plats:

Sal A, Regionens hus

1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

3

Protokoll från regionstyrelsens arbetsustkott

4

Paus för kaffe görs ca kl 9.45 och 14.45

Beslutsärenden för regionfullmäktige
5
6
7

Motion - Lärcaféer som integrerad del av
vården
Motion - Parlamentariska nämndens framtid

2018/1607

Motion - Inrätta en gemensam digital vårdtjänst
inom primärvården

2018/922

2018/2288

Beslutsärenden för regionstyrelsen
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Remiss - En arvsfond i takt med tiden - En
översyn av regelverket kring Allmänna
arvsfonden
Remiss - Framtidens specialistsjuksköterska

2018/3251

Avtal Region Jönköpings län – RJL Älghunden
4 AB om tjänsteköp
Uppföljning Intern kontroll 2018

2019/65

Direktiv - Budget 2020 med flerårsplan för
2021-2022
Hyreskontrakt - Blixten 6 Ö:a Storgatan
Jönköping
Kylceller bårhus

2019/169

Omförhandling hyresavtal familjecentralen
Väster Jönköping
Verksamhetsberättelser 2018
verksamhetsområden

2018/1007

2018/3318

2017/118

2017/3429
2019/238

2018/232
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Regionstyrelsen
Tid:
17
18

2019-03-05, kl 09:00
Anmälan av vidaredelegationsbeslut Regionstyrelsen
Anmälan av informationshandlingar Regionstyrelsen

2019/240
2019/239

Fördelning av inkomna granskningar
19

2018/3132

20

Granskning av kompetensförsörjning inom
psykiatrin
Granskning av cancervården

21

Granskning av riktande statsbidrag

2018/3297

2018/3131

Fördelning av inkomna motioner
22
23
24
25
26
27
28

Motion - Tillgänglig och anpassad buss för
långvarigt sjuka och funktionsnedsatta
Motion - Inför ett samlat högkostnadsskydd

2019/250

Motion - Terapiformer inom psykiatri med djuroch naturbaserad rehabilitering
Motion - Sjukhusclowner ska vara ett naturligt
och permanent inslag i vården
Motion - Utred vilka effekter genomförda
centraliseringar har haft
Motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning
Motion - Nollvision inom arbetet med
suicidprevention

2019/311

Informationsärenden och aktuellt
29
30

Aktuell information med svar på tidigare ställda
frågor
Månadsrapporternas utformning

31

Krisberedskap - information

32

Regionstyrelsens delegationsordning information

2019/310

2019/312
2019/314
2019/315
2019/316

KALLELSE

Regionstyrelsen
Tid:

2019-03-05, kl 09:00

Kallade
Ordinarie ledamöter
Maria Frisk (KD) ordförande
Marcus Eskdahl (S) 1:e v ordf
Malin Wengholm (M), 2:e v ordf
Rune Backlund (C)
Mattias Ingeson (KD)
Rachel De Basso (S)
Samuel Godrén (SD)
Per Svenberg (S)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Thomas Bäuml (M)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Pontus Lundgren (BA)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)
Mikael Ekvall (V)
Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Mats Bojestig, hälso- och
sjukvårdsdirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Kristina Athlei, regional
utvecklingsdirektör
Joakim Silva, HR-direktör
Christina Jörhall,
kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör

För kännedom
Ersättare
Håkan Sandgren (S)
Pernilla Mårtensson (KD)
Emilie Walfridson (C)
Carina Stende (S)
Sara Wallby (BA)
Anders Gustafsson (SD)
Mari Lindahl (L)
Kim Strand (V)
Carl-Johan Lundberg (M)
Elisabeth Englund (KD)
Dan Sylvebo (M)
Nena Stamenkovic (S)
Anne Karlsson (SD)
Magnus Bodenäs (BA)
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Tid:

2019-01-22 kl. 13:00-16:35

Plats:

Regionens hus, Sal A

§9

Motion – Lärcaféer som integrerad del av
vården
Diarienummer: RJL 2018/1607
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. Bifalla första och andra att-satsen.
2. Anse tredje att-satsen besvarad.
Sammanfattning
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och
Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen
Lärcaféer som integrerad del av vården:
1. Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet
återkommande lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade
diagnoser i samtliga tre sjukvårdsområden som en
integrerad del av vården.
2. Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre
sjukvårdsområden för att initiera och samordna
verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper.
3. Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna
inrättar lärcaféer för personer med allvarlig psykisk
sjukdom och deras anhöriga.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen. Presidiet föreslår nämnden bifalla första och andra attsatsen samt anse tredje att-satsen besvarad.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-01-08
 Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
 Motionsunderlag daterat 2018-12-17
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
 Motionsunderlag daterat 2018-11-12
 Protokollsutdrag nämnden 2018-10-16
 Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-06-19

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Tid:

2019-01-22 kl. 13:00-16:35


Motion Lärcaféer som integrerad del av vården
2018-06-12

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

Erik Wågman

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45

Plats:

Rachel De Bassos tjänsterum, Regionens hus

§9

Motion – Lärcaféer som integrerad del av
vården
Diarienummer: RJL2018/1607
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Bifalla första och andra att-satsen
 Anse tredje att-satsen besvarad
Sammanfattning
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och
Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen
Lärcaféer som integrerad del av vården:


Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet
återkommande lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade
diagnoser i samtliga tre sjukvårdsområden som en
integrerad del av vården.



Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre
sjukvårdsområden för att initiera och samordna
verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper



Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna
inrättar lärcaféer för personer med allvarlig psykisk
sjukdom och deras anhöriga

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-17
Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-12
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
På ordförandens fråga beslutar presidiet att föreslå nämnden
bifalla första och andra att-satsen samt anse tredje att-satsen
besvarad.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för folkhälsa och
sjukvård §§ 1-16
Tid:

2019-01-08, kl. 08:30-12:45
Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Rachel De Basso

Rätt utdraget,
Intygar

Nathalie Bijelic Eriksson

MOTIONSSVAR
2018-01-08
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RJL 2018/1607

Regionfullmäktige

Lärcaféer som integrerad del av vården
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
1. Bifalla första och andra att-satsen
2. Anse tredje att-satsen besvarad

Sammanfattning
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och Lars-Uno
Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Lärcaféer som integrerad del
av vården:
1. Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet återkommande
lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade diagnoser i samtliga tre
sjukvårdsområden som en integrerad del av vården.
2. Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre sjukvårdsområden för att
initiera och samordna verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper
3. Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna inrättar
lärcaféer för personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga.
Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen. Presidiet
föreslår nämnden bifalla första och andra att-satsen samt anse tredje att-satsen
besvarad.

Information i ärendet
Vad pågår inom området?
Under paraplyet Hälsocafé ingår möteplatser i form av Självhjälpsgrupper,
Hjärtats hus, Lärcafé och återhämtning, men även resurser i form av levande
bibiliotek, Storytelling, Volontärer och Peer (personer med egen erfarenhet).

Lärcafé
Lärcafé bygger på en pedagogik med inspiration från Norge. Det handlar om ett
gemensamt lärande med fokus på samspel och att uppmärksamheten flyttas från
behandlarens roll till patientens egen förståelse och den egna insatsen.
Lärcafé består av två delar:
 Deltagarnas frågor styr innehållet

MOTIONSSVAR
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Personer med egen erfarenhet av olika diagnoser eller besvär finns med i
gruppen.

Under hösten 2018 pågår utbildningar i Jönköping, Eksjö och Värnamo av
kursledare. (15 st Jönköping, 2 Värnamo, 5 Eksjö, ca 25 Familjecentralerna
Jönköping)
Hittills har ett antal diagnoser haft lärcaféer: Psoriasis, Parkinson, Nacksmärta,
Postpolio, IBS, Hjärtsvikt, Hjärtinfarkt patienter/anhöriga, Njursjukdom, Stroke
patienter/anhöriga, Gastric by pass patienter/anhöriga, Depression patienter/
anhöriga, Psykos patienter/anhöriga, Lipödem, Barndiabetes, Övervikt barn,
föräldrautbildning

Självhjälpsgrupper
Självhjälpsgrupper utgår från tron på människans egen kraft, vilja och förmåga till
förändring. I självhjälpsgruppen kan man dela tankar och känslor. Det finns
möjlighet att prata om sin situation och att lyssna till andra.
Självhjälpsgruppens styrka är att deltagarna bär på liknande erfarenheter, deltar på
samma villkor och ger varandra stöd och hjälp för att komma vidare. De första
träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som sedan har fortsatt regelbunden
kontakt med gruppen.
Reflektioner från deltagarna:
• Självhjälpsgruppen är en del av att jag blivit bättre
Skönt att prata med andra – inte alltid så lätt att
prata med de närmsta
• Det känns lättare och det hjälper att prata med någon som förstår
• Gruppen är min livlina
• Jag är inte ensam, bra att få prata av sig så här
• Det ger väldigt mycket att prata utan krav.
• Man pratar om saker som man kanske inte pratar om
annars och gruppen kan ge lika mycket som professionell hjälp.

Spridning i Jönköpings län
Hjärtats hus - För personer som har eller har haft cancer, är närstående eller vän.
Spridning:
I Jönköping bedrivs verksamhet en gång i veckan.
I Eksjö bedrivs verksamhet sedan oktober 2018 en gång varannan vecka
I Värnamo planeras start av verksamhet i mars 2019
I Tranås finns intresse och planer på att få igång en verksamhet.
Volontärer, ca 25 finns från följande orter:
Jönköping, Nässjö, Eksjö, Huskvarna, Tenhult, Norrahammar, Taberg,
Vetlanda, Mariannelund, Vaggeryd, Smålandsstenar, Tranås, Mullsjö,
Sävsjö, Örserum, Bodafors, Gislaved och Gränna.

MOTIONSSVAR
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Lärcafé - Pedagogiken i lärcafé bygger på ett samspel mellan personer med
samma diagnos/symtom och vårdpersonal.
Spridning: Lärcafé har erbjudits på flera håll, flest i Jönköping men även i
Eksjö och Värnamo.
Lärcaféledare har utbildats i Jönköping och Eksjö HT 2018 (Värnamo
inställt p.g.a. få anmälningar). Nya utbildningar till kursledare planerade till
VT 2019. Totalt i länet finns ca 50 ledare
Självhjälpsgrupper - Självhjälpsgruppens styrka är att alla deltagare bär på
liknande er- farenheter, deltar på samma villkor och ger varandra stöd och hjälp.
Spridning: Jönköping, Habo/Mullsjö, Tranås, Sävsjö, Aneby, Värnamo.
Igångsättare har utbildats i en gemensam utbildning med Lärcafé i Eksjö och
Värnamo.
Återhämtning/peer - Utbildning i återhämtningsinriktat förhållningssätt har
genomförts i hela länet efter behov och efterfrågan. Peers finns i de flesta
kommunerna mer eller mindre aktiva.
I Eksjö ska en lärandeplattform, Recovery college, startas upp under 2019, även
någonstans i GGVV och Jönköping
Peer support kommer finnas på varje klinik i länet och Eksjö, Jönköping samt
Vetlanda kommuner ev. någon mer kommun.
Levande bibliotek - Levande bibliotek består av cirka 40 personer i olika åldrar
med olika bakgrund och kompetenser.
Medverkar i många olika sammanhang. Konferenser, utvecklingsteam, bollplank,
utvecklingsdagar, utbildningar, styrgrupper.
Spridning: Personer från följande kommuner finns i levande bibliotek:
Habo, Jönköping, Värnamo, Vaggeryd, Gislaved, Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Tranås
Storytelling - En eller flera patienter berättar för vårdcentralens eller klinikerns
personal om hur det är att leva med en kronisk diagnos.
Spridning: Erbjuds till alla (främst vårdcentraler) som önskar i hela länet.
Patientstödjare - Patient med egen erfarenhet av kronisk sjukdom som anställs av
hälso-och sjukvården.
Spridning:
Inom psykiatri och rehab, en person (75%)
Länsgemensam/Jönköping en person på 100 %
Jönköping projektanställning 25%
Eksjö en person 40%
Värnamo en projektanställning 25%

MOTIONSSVAR
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Sammanfattning
Inom Region Jönköpings län pågår ett stort antal aktiviteter kopplade till
Hälsocafé. Under paraplyet Hälsocafé ingår möteplatser i form av
Självhjälpsgrupper, Hjärtats hus, Lärcafé och återhämtning, men även resurser i
form av levande bibiliotek, Storytelling, Volontärer och Peer (personer med egen
erfarenhet).
Idag pågår regelbundna lärcaféer inom ett antal diagnosområden. Detta kan utökas
utifrån de behov som finns och även öka antalet lärcaféer i Eksjö och Värnamo.
Därför har det under hösten genomförts ytterligare utbildningar för kursledare.
Det finns också koordinatorer som håller ihop de initiativ och aktiviteter som
pågår kring lärcaféer och självhjälpsgrupper.

Beslutsunderlag









Protokollsutdrag presidiet 2019-01-08
Motionsunderlag daterat 2018-12-17
Protokollsutdrag presidiet 2018-11-28
Motionsunderlag daterat 2018-11-12
Protokollsutdrag nämnden 2018-10-16
Protokollsutdrag presidiet 2018-10-03
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-06-19
Motion Lärcaféer som integrerad del av vården

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

MOTIONSUNDERLAG
2018-12-17
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Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Lärcaféer som integrerad del av vården
Inledning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre,
Vänsterpartiet, och Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, lämnas information i
ärendet till Nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnd för
Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och Lars-Uno
Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Lärcaféer som integrerad del
av vården::


Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet återkommande
lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade diagnoser i samtliga tre
sjukvårdsområden som en integrerad del av vården.



Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre sjukvårdsområden för att
initiera och samordna verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper



Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna inrättar
lärcaféer för personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga.

Under paraplyet Hälsocafé ingår möteplatser i form av Självhjälpsgrupper,
Hjärtats hus, Lärcafé och återhämtning, men även resurser i form av levande
bibiliotek, Storytelling, Volontärer och Peer (personer med egen erfarenhet).

Lärcafé
Lärcafé bygger på en pedagogik med inspiration från Norge. Det handlar om ett
gemensamt lärande med fokus på samspel och att uppmärksamheten flyttas från
behandlarens roll till patientens egen förståelse och den egna insatsen.
Lärcafé består av två delar:
 Deltagarnas frågor styr innehållet
 Personer med egen erfarenhet av olika diagnoser eller besvär finns med i
gruppen.

MOTIONSUNDERLAG
2016-04-04
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Under hösten 2018 pågår utbildningar i Jönköping, Eksjö och Värnamo av
kursledare. (15 st Jönköping, 2 Värnamo, 5 Eksjö, ca 25 Familjecentralerna
Jönköping)
Hittills har ett antal diagnoser haft lärcaféer: Psoriasis, Parkinson, Nacksmärta,
Postpolio, IBS, Hjärtsvikt, Hjärtinfarkt patienter/anhöriga, Njursjukdom, Stroke
patienter/anhöriga, Gastric by pass patienter/anhöriga, Depression patienter/
anhöriga, Psykos patienter/anhöriga, Lipödem, Barndiabetes, Övervikt barn,
föräldrautbildning

Självhjälpsgrupper
Självhjälpsgrupper utgår från tron på människans egen kraft, vilja och förmåga till
förändring. I självhjälpsgruppen kan man dela tankar och känslor. Det finns
möjlighet att prata om sin situation och att lyssna till andra.
Självhjälpsgruppens styrka är att deltagarna bär på liknande erfarenheter, deltar på
samma villkor och ger varandra stöd och hjälp för att komma vidare. De första
träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som sedan har fortsatt regelbunden
kontakt med gruppen.
Reflektioner från deltagarna:
• Självhjälpsgruppen är en del av att jag blivit bättre
Skönt att prata med andra – inte alltid så lätt att
prata med de närmsta
• Det känns lättare och det hjälper att prata med någon som förstår
• Gruppen är min livlina
• Jag är inte ensam, bra att få prata av sig så här
• Det ger väldigt mycket att prata utan krav.
• Man pratar om saker som man kanske inte pratar om
annars och gruppen kan ge lika mycket som professionell hjälp.

Spridning i Jönköpings län
Hjärtats hus - För personer som har eller har haft cancer, är närstående eller vän.
Spridning:
I Jönköping bedrivs verksamhet en gång i veckan.
I Eksjö bedrivs verksamhet sedan oktober 2018 en gång varannan vecka
I Värnamo planeras start av verksamhet i mars 2019
I Tranås finns intresse och planer på att få igång en verksamhet.
Volontärer, ca 25 finns från följande orter:
Jönköping, Nässjö, Eksjö, Huskvarna, Tenhult, Norrahammar, Taberg,
Vetlanda, Mariannelund, Vaggeryd, Smålandsstenar, Tranås, Mullsjö,
Sävsjö, Örserum, Bodafors, Gislaved och Gränna.
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Lärcafé - Pedagogiken i lärcafé bygger på ett samspel mellan personer med
samma diagnos/symtom och vårdpersonal.
Spridning: Lärcafé har erbjudits på flera håll, flest i Jönköping men även i
Eksjö och Värnamo.
Lärcaféledare har utbildats i Jönköping och Eksjö HT 2018 (Värnamo
inställt p.g.a. få anmälningar). Nya utbildningar till kursledare planerade till
VT 2019. Totalt i länet finns ca 50 ledare
Självhjälpsgrupper - Självhjälpsgruppens styrka är att alla deltagare bär på
liknande er- farenheter, deltar på samma villkor och ger varandra stöd och hjälp.
Spridning: Jönköping, Habo/Mullsjö, Tranås, Sävsjö, Aneby, Värnamo.
Igångsättare har utbildats i en gemensam utbildning med Lärcafé i Eksjö och
Värnamo.
Återhämtning/peer - Utbildning i återhämtningsinriktat förhållningssätt har
genomförts i hela länet efter behov och efterfrågan. Peers finns i de flesta
kommunerna mer eller mindre aktiva.
I Eksjö ska en lärandeplattform, Recovery college, startas upp under 2019, även
någonstans i GGVV och Jönköping
Peer support kommer finnas på varje klinik i länet och Eksjö, Jönköping samt
Vetlanda kommuner ev. någon mer kommun.
Levande bibliotek - Levande bibliotek består av cirka 40 personer i olika åldrar
med olika bakgrund och kompetenser.
Medverkar i många olika sammanhang. Konferenser, utvecklingsteam, bollplank,
utvecklingsdagar, utbildningar, styrgrupper.
Spridning: Personer från följande kommuner finns i levande bibliotek:
Habo, Jönköping, Värnamo, Vaggeryd, Gislaved, Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Tranås
Storytelling - En eller flera patienter berättar för vårdcentralens eller klinikerns
personal om hur det är att leva med en kronisk diagnos.
Spridning: Erbjuds till alla (främst vårdcentraler) som önskar i hela länet.
Patientstödjare - Patient med egen erfarenhet av kronisk sjukdom som anställs av
hälso-och sjukvården.
Spridning:
Inom psykiatri och rehab, en person (75%)
Länsgemensam/Jönköping en person på 100 %
Jönköping projektanställning 25%
Eksjö en person 40%
Värnamo en projektanställning 25%

MOTIONSUNDERLAG
2016-04-04
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Sammanfattning
Inom Region Jönköpings län pågår ett stort antal aktiviteter kopplade till
Hälsocafé. Under paraplyet Hälsocafé ingår möteplatser i form av
Självhjälpsgrupper, Hjärtats hus, Lärcafé och återhämtning, men även resurser i
form av levande bibiliotek, Storytelling, Volontärer och Peer (personer med egen
erfarenhet).
Idag pågår regelbundna lärcaféer inom ett antal diagnosområden. Detta kan utökas
utifrån de behov som finns och även öka antalet lärcaféer i Eksjö och Värnamo.
Därför har det under hösten genomförts ytterligare utbildningar för kursledare.
Det finns också koordinatorer som håller ihop de initiativ och aktiviteter som
pågår kring lärcaféer och självhjälpsgrupper.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 153-163
Tid:

2018-11-28, kl 08:00-09:05

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 158

Motion – Lärcaféer som integrerad del av
vården
Diarienummer: RJL2018/1607
Beslut
Presidiet beslutar
 Underlaget kompletteras med hur verksamheten är
fördelad i länet och tas upp igen vid presidiets
sammanträde den 8 januari.
Sammanfattning
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och
Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen
Lärcaféer som integrerad del av vården att:


Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet
återkommande lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade
diagnoser i samtliga tre sjukvårdsområden som en
integrerad del av vården.



Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre
sjukvårdsområden för att initiera och samordna
verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper



Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna
inrättar lärcaféer för personer med allvarlig psykisk
sjukdom och deras anhöriga.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-12

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ett enigt preisidium föreslår att underlaget kompletteras med hur
verksamheten är fördelad i länet och tas upp igen vid presidiets
sammanträde den 8 januari.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - folkhälsa och sjukvård

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 153-163
Tid:

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-11-28, kl 08:00-09:05
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Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Lärcaféer som integrerad del av vården
Inledning
Med anledning av motion från Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre,
Vänsterpartiet, och Lars-Uno Olausson, Socialdemokraterna, lämnas information i
ärendet till Nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnd för
Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Sibylla Jämting, Miljöpartiet, Elisabeth Töre, Vänsterpartiet, och Lars-Uno
Olausson, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Lärcaféer som integrerad del
av vården att:


Att Region Jönköpings län startar upp regelbundet återkommande
lärcaféverksamhet för ett antal prioriterade diagnoser i samtliga tre
sjukvårdsområden som en integrerad del av vården.



Att en koordinatorsfunktion inrättas i samtliga tre sjukvårdsområden för att
initiera och samordna verksamheten med lärcaféer och självhjälpsgrupper



Att Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna inrättar
lärcaféer för personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras anhöriga.

Under paraplyet Hälsocafé ingår möteplatser i form av Självhjälpsgrupper,
Hjärtats hus, Lärcafé och återhämtning, men även resurser i form av levande
bibiliotek, Storytelling, Volontärer och Peer (personer med egen erfarenhet).

Lärcafé
Lärcafé bygger på en pedagogik med inspiration från Norge. Det handlar om ett
gemensamt lärande med fokus på samspel och att uppmärksamheten flyttas från
behandlarens roll till patientens egen förståelse och den egna insatsen.
Lärcafé består av två delar:
 Deltagarnas frågor styr innehållet
 Personer med egen erfarenhet av olika diagnoser eller besvär finns med i
gruppen.
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Under hösten 2018 pågår utbildningar i Jönköping, Eksjö och Värnamo av
kursledare. (15 st Jönköping, 2 Värnamo, 5 Eksjö, ca 25 Familjecentralerna
Jönköping)
Hittills har ett antal diagnoser haft lärcaféer: Psoriasis, Parkinson, Nacksmärta,
Postpolio, IBS, Hjärtsvikt, Hjärtinfarkt patienter/anhöriga, Njursjukdom, Stroke
patienter/anhöriga, Gastric by pass patienter/anhöriga, Depression patienter/
anhöriga, Psykos patienter/anhöriga, Lipödem, Barndiabetes, Övervikt barn,
föräldrautbildning

Självhjälpsgrupper
Självhjälpsgrupper utgår från tron på människans egen kraft, vilja och förmåga till
förändring. I självhjälpsgruppen kan man dela tankar och känslor. Det finns
möjlighet att prata om sin situation och att lyssna till andra.
Självhjälpsgruppens styrka är att deltagarna bär på liknande erfarenheter, deltar på
samma villkor och ger varandra stöd och hjälp för att komma vidare. De första
träffarna får gruppen stöd av en igångsättare som sedan har fortsatt regelbunden
kontakt med gruppen.
Reflektioner från deltagarna:
• Självhjälpsgruppen är en del av att jag blivit bättre
Skönt att prata med andra – inte alltid så lätt att
prata med de närmsta
• Det känns lättare och det hjälper att prata med någon som förstår
• Gruppen är min livlina
• Jag är inte ensam, bra att få prata av sig så här
• Det ger väldigt mycket att prata utan krav.
• Man pratar om saker som man kanske inte pratar om
annars och gruppen kan ge lika mycket som professionell hjälp.
Sammanfattning
Inom Region Jönköpings län pågår ett stort antal aktiviteter kopplade till
Hälsocafé. Under paraplyet Hälsocafé ingår möteplatser i form av
Självhjälpsgrupper, Hjärtats hus, Lärcafé och återhämtning, men även resurser i
form av levande bibiliotek, Storytelling, Volontärer och Peer (personer med egen
erfarenhet).
Idag pågår regelbundna lärcaféer inom ett antal diagnosområden. Detta kan utökas
utifrån de behov som finns och även öka antalet lärcaféer i Eksjö och Värnamo.
Därför har det under hösten genomförts ytterligare utbildningar för kursledare.
Det finns också koordinatorer som håller ihop de initiativ och aktiviteter som
pågår kring lärcaféer och självhjälpsgrupper.
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 94-107
Tid:

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

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 99

Informationsärenden och aktuell information
Vid förmiddagens gruppmöten informerade regeringens utredare
Anna Nergårdh, om Remiss SOU 2018:39 God och Nära vård –
en primärvårdsreform (RJL2018/1862).
Mårten Lindström informerar om läkemedel.
Maria Ekelund och Gunnar Persson informerar om barnprocessen
inför beslut i ärendet § 105.
Axel Ros informerar om patientsäkerhet och IVO-ärenden.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om:
 Motion – Äldrepsykiatriska mobil team
Diarienummer: RJL2018/1409
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram faktaunderlag till
presidiet.


Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården
Diarienummer: RJL2018/1607

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram faktaunderlag till
presidiet.




Rapporten om sommaren 2018 presenteras vid nämndens
sammanträde i november.
Bemanningssituationen på sjukhusen och inom
vårdcentralerna Bra Liv.
Vårdplatsneddragningar

Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
Frågor
Följande frågor ställs nu och ska besvaras vid nämndens

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 94-107
Tid:

2018-10-16, kl 13:00-16:15
sammanträde den 20 november.
Jimmy Ekström ställer följande frågor:
Enligt skrivning i budgeten ska ungdomar vara fria att söka den
ungdomsmottagning man själv önskar. Hur säkerställer vi att detta
efterlevs i praktiken?
Hur förs diskussionerna mellan Region och Primärkommunerna
kring framtida organisering av ungdomsmottagningarna i länet
och den gemensamma finansieringen av dessa?
Eva Eliasson ställer följande frågor:
1. Tele-Q-uppringning fungerar inte som det utlovats med
uppringning d.v.s. när personerna lämnat personuppgifter och
telefonnummer. Flera personer har delgivit att de fått vänta upptill
4 - 5 dagar innan de blivit uppringda.
Vad beror detta på?
Hur åtgärdas detta?
Detta är en patientsäkerhetsfråga att få vänta på att bli uppringd i
flera dagar är inte okey och notera att även förtroendet för
verksamheten har "naggats" i kanten markant.
2. I Gislaveds primärvårdsområde har Anderstorps vårdcentral
inte öppnats efter semesteruppehållet och detta innebär att ca
5 000 patienter nu kommit över till Gislaveds vårdcentral. Där är
väntetiden för bokade läkarbesök nu 4 veckor, vilket inte är
rimligt för den enskilde.
(Från verksamheten har man uppgivit brist på sjuksköterskor som
grundorsaken, med undanträngningseffekter för den ordinarie
verksamheten bl.a. med väntetid till läkarbesök på 4 v är
orimligt.)
Samtidigt är Reftele vårdcentral f.n. stängd och de ca 3 000
listade patienterna hänvisas till Smålandsstenar och frågan som nu
"snurrar" är att detta är en smygnedläggning som sker?
Vad är planeringen framåt och hur ”kompetenssäkrar” regionen
upp detta område?
Det gäller ca 30 000 personer som berörs av ovanstående.
Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning för september
samt om delårsrapport tertial 2 2018.
Delårsrapporter 2018 från verksamhetsområden läggs till

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 94-107
Tid:

2018-10-16, kl 13:00-16:15
handlingarna.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Thomas Bäuml

Anne Karlsson

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 121-134
Tid:

2018-10-03, kl 08:00-10:25

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 122

Informationsärenden


Agneta Ståhl informerar om personalsituationen på
medicin-geriatriken på Höglandssjukhuset Eksjö.

Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrategen:
 100 personer deltog i förra veckans Workshop i
Tillsammans strategin.
 Anna Nergårdh träffar nämnden angående God och Nära
vård den 16 oktober kl 11:00-11:45.
 Rapporten om sommarsituationen redovisas vid presidiets
sammanträde den 8 november.


Inkomna promemorior, remisser och motioner under
augusti och september 2018.
Informationen lämnas till nämnden.



Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. augusti 2018.
Informationen läggs till handlingarna.



Motion – Äldrepsykiatriska mobil team
Diarienummer: RJL2018/1409
Kort information lämnas till nämnden den 16 oktober.


Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården
Diarienummer: RJL2018/1607
Kort information lämnas till nämnden den 16 oktober.

Informationsärenden till nämnden
Information om patientsäkerhet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, cheföverläkare
Tid: 30 minuter (20+10)
Information om läkemedel
Föredragande: Mårten Lindström, överläkare
Tid: 30 minuter (20+10)

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 121-134
Tid:

2018-10-03, kl 08:00-10:25

Månadsrapport t.o.m. september.
Delårsrapporter 2018, verksamhetsområden
Diarienummer: RJL2018/231
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 69-83
Tid:

2018-06-19, kl 09:00-17:30

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§ 81

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Äldrepsykiatriska mobila team –
Dnr: RJL 2018/1409
 Motion – Lärcaféer som integrerad del av vården
Dnr: RJL 2018/1607

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Anders Bengtsson (M)

Anders Berglund (S)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§34

Motion – Parlamentariska nämndens framtid
Diarienummer: RJL 2018/2288
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Avslå motionen.
Sammanfattning
Vänsterpartiet genom Mikael Ekvall föreslår i motionen
Parlamentariska nämndens framtid att:





Organisationen med en parlamentarisk nämnd utvärderas.
Ett alternativ till nuvarande organisationsstruktur tas fram
där parlamentariska nämnden ersätts av en annan funktion,
exempelvis en kommitté och att de uppgifter som handlar
om pensioner, avtal, lagar och regler eventuellt kan övergå
till tjänstemannanivå.
Eventuella utgiftsminskningar som kan uppstå vid
händelse av att nämnden upphör tillfaller den ordinarie
regionverksamheten i det reguljära budgetarbetet.

Parlamentariska nämnden har lämnat ett yttrande på motionen.
Beslutsunderlag
 Motionssvar daterat 2019-02-12
 Yttrande från parlamentariska nämnden daterat
2018-12-03
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2018-11-13
 Motion – Parlamentariska nämndens framtid
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-02-19, kl. 09:00-14:15
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2019-02-12
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Motionssvar - Parlamentariska
nämndens framtid
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen

Sammanfattning
Vänsterpartiet genom Mikael Ekvall föreslår i motionen Parlamentariska
nämndens framtid att:
- Organisationen med en parlamentarisk nämnd utvärderas.
- Ett alternativ till nuvarande organisationsstruktur tas fram där parlamentariska
nämnden ersätts av en annan funktion, exempelvis en kommitté och att de
uppgifter som handlar om pensioner, avtal, lagar och regler eventuellt kan övergå
till tjänstemannanivå.
- Eventuella utgiftsminskningar som kan uppstå vid händelse av att nämnden
upphör tillfaller den ordinarie regionverksamheten i det reguljära budgetarbetet.
Parlamentariska nämnden har lämnat ett yttrande på motionen.

Information i ärendet
Regionfullmäktige beslutade inför mandatperioden 2019 - 2022 om en politisk
organisation med en parlamentarisk nämnd. Förslaget var berett i parlamentarisk
nämnd, regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen.
Parlamentariska nämnden har yttrat sig över motionen och framför att de
diskuterat motionens innehåll och förslag, där nämndens nuvarande ledamöter fått
framföra synpunkter hur nämndens arbete genomförts under mandatperioden
2015-2018. Parlamentariska nämnden föreslår att motionen avslås.
Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet i januari 2019 och bestämde att
ett motionssvar med förslag att avslå motionen skulle tas fram.
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Beslutsunderlag





Motionssvar daterat 2019-02-12
Yttrande från parlamentariska nämnden daterat 2018-12-03
Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13
Motion – Parlamentariska nämndens framtid

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siv Kullberg
Kanslidirektör

YTTRANDE
2018-12-03

RJL 2018/2288

Förvaltningsnamn
Avsändare
Regionstyrelsens arbetsutskott

Yttrande över motion: Parlamentariska
nämndens framtid
Parlamentariska nämnden har av regionsstyrelsens arbetsutskott fått möjlighet att
yttra sig över ovan rubricerade motion från Vänsterpartiets regiongrupp genom
Mikael Ekvall.
I motionen föreslås att:
1. Organisationsstrukturen med en parlamentarisk nämnd utvärderas
2. Ett alternativ till nuvarande organisationsstruktur tas fram där
parlamentariska nämnden ersätts av en annan funktion, exempelvis en
kommitté och att de uppgifter som handlar om pensioner, avtal, lagar och
regler eventuellt kan övergå till tjänstemannanivå.
3. Eventuella utgiftsminskningar som kan uppstå vid händelse av att
nämnden upphör tillfaller den ordinarie regionverksamheten i det reguljära
budgetarbetet.

Ställningstagande
Parlamentariska nämnden har vid sammanträde 2018-11-19 och 2018-12-03
diskuterat motionens innehåll och förslag, där nämndens nuvarande ledamöter fått
framföra synpunkter hur nämndens arbete genomförts under mandatperioden
2015-2018.
Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde 2018-06-19 att parlamentariska
nämnden fortsatt är en del i den politiska organisationen mandatperioden 20192022 vilket har framförts i diskussionen av motionen. Se bilagda protokoll från
sammanträden 2018-11-19 samt 2018-12-03.
Parlamentariska nämnden föreslår att motionen avslås.
PARLAMENTARISKA NÄMNDEN
Arnold Carlzon
Ordförande

Siw Kullberg
Kanslidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§202-229
Tid:

2018-11-13, kl 09:00-15:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 218

Beredning av motion: Parlamentariska
nämndens framtid
Diarienummer: RJL 2018/2288
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår efter diskussion att
motionen skickas för ett yttrande till parlamentariska nämnden.
Beslutet skickas till:
Parlamentariska nämnden

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
O
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens presidium §§ 1-30
Tid:

2019-01-17, kl 12:45-14:50

Plats:

Isaberg Mountain Resort, Hestra

§ 25

Ärenden från nämnder till regionstyrelsen
Följande ärende noteras och kommer att behandlas av
regionstyrelsen:
 Motion – Tänderna tillhör kroppen – diarienummer:
RJL 2018/514
 Motion Äldrepsykiatriska mobila team – diarienummer:
RJL 2018/1409
 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom
primärvården – diarienummer: RJL 2018/922

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 108-122
Tid:

2018-11-20, kl 13:00-17:10

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 116

Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst
inom primärvården
Diarienummer: RJL2018/922
Beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.
Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting,
Miljöpartiet och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen
inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården:


Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade
digitala vårdtjänst Bra liv nära till att omfatta alla
vårdvalsenheter inom primärvården.



Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför
krav på att alla enheter inom primärvården medverkar och
med resurser bidrar till en gemensam digital vårdtjänst.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat
motionen och föreslår att den avslås.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
 Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2018-04-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
 Motion inrätta en gemensam digitalvårdtjänst inom

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 108-122
Tid:

2018-11-20, kl 13:00-17:10
primärvården 2018-03-27
Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Sibylla Jämting yrkar för Miljöpartiet bifall till motionen med
instämmande av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag att
motionen ska avslås och Sibylla Jämtings med fleras yrkande och
finner att nämnden avslår motionen.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Helena
Stålhammar

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Marianne Andersson

Desiré Törnqvist

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-09
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Regionfullmäktige

Motion – Inrätta en gemensam digital
vårdtjänst inom primärvården
Förslag till beslut
Nämnden föreslår regionfullmäktige
 Avslå motionen.

Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting, Miljöpartiet och Mikael
Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen inrätta en gemensam digital vårdtjänst
inom primärvården:


Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade digitala vårdtjänst
Bra liv nära till att omfatta alla vårdvalsenheter inom primärvården.



Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför krav på att alla
enheter inom primärvården medverkar och med resurser bidrar till en
gemensam digital vårdtjänst.

Nämnden har fått information och presidiet har behandlat motionen och föreslår
att den avslås.

Information i ärendet
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting, Miljöpartiet och Mikael
Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen inrätta en gemensam digital vårdtjänst
inom primärvården:


Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade digitala vårdtjänst
Bra liv nära till att omfatta alla vårdvalsenheter inom primärvården.



Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför krav på att alla
enheter inom primärvården medverkar och med resurser bidrar till en
gemensam digital vårdtjänst.

I motionen beskrivs fördelarna med digitala vårdtjänster, men att det idag ser
olika ut.
Digitala vårdmöten kan innebära många olika funktioner och det behövs därför en
definition på vad som menas.
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•
•
•

Asynkron digital dialog – en säker digital dialog mellan patient och
vårdpersonal där patienten kan ställa frågor och bifoga bilder. E-post
räknas inte till säker digital kommunikation.
Videomöte – överföring av rörlig bild och ljud i realtid för exempelvis ett
första läkarbesök, återbesök, vårdplanering, hemsjukvård, rehabilitering
eller sjukgymnastik.
Chatt – en säker digital dialog i realtid mellan patient och vårdpersonal.

I Region Jönköpings län finns möjlighet för vissa verksamheter att erbjuda
distansbesök. Dessa besök ska följa riktlinjer för informationssäkerhet och digitala
vårdmöten. Patienten ska vara identifierad, och det ska vara tydligt för patienten
vem som är vårdgivare och vad besöket kostar.
Besöket ska vara kvalificerad sjukvård enligt Socialstyrelsens definition, föregås
av bedömning av vårdnivå och rätt vårdinstans, dokumenteras i patientens journal
och registreras enligt Region Jönköpings län riktlinjer. Remisser utifrån
distansbesök ska utformas enligt Region Jönköpings län riktlinjer.
I Region Jönköping utförs i dagsläget ca 1000 distansbesök/månad av totalt sett
100 000 besök/månad. Så det är volymmässigt ännu inget stort antal.
All vård ska bedrivas evidensbaserad och utifrån beprövad erfarenhet. Digitala
vårdbesök ska som alla övriga besök i Region Jönköpings län följa FAKTAdokumenten, vilket också möjliggör uppföljning. Uppföljning har skett
exempelvis av antibiotikaförskrivning.
Bra liv nära är den digitala vårdtjänst som är framtagen och utvecklad inom Bra
Liv. I funktionen finns flera professioner: Läkare, sjuksköterska (kostnadsfri
rådgivning), sjukgymnast, kurator, psykosociala team etc. Det går att nyboka
besök. Det finns drop-in mottagning och det går att få ett planerat besök. Bra liv
nära erbjuder ca 10-20 tider per dag. Verksamheten har ca 400 besök per månad.
Plattformen som använda är Visiba care.
Bland de privata vårdcentralerna är det fler som ha avtal med olika nationella
aktörer:
• Wetterhälsan – Min doktor
• Tranås läkarhus – Kry
• Wasa – Medicoo
• Unicare vårdcentral i Vetlanda – Doktor 24
Dessa digitala vårdmöten är idag lite olika integrerade i vårdcentralernas utbud
och en stor del av besöken är inte vårdcentralens listade patienter.
Flera andra av de privata vårdcentralerna har också efterfrågat en teknisk
plattform för digitala vårdmöten.
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Utöver detta pågår flera andra initiativ med digitala vårdmöten inom Region
Jönköpings län:
• Ungdomsmottagningen online – Pilot pågår maj 2018 till mars 2019
(Visiba care)
• Samordnad vårdplanering via video – Breddinförande under första
kvartalet 2019 (Cisco meeting)
• Cosmic e-visit. Tre piloter inom specialistvården under 2018. Utveckling
av e-besök och ytterligare invånarkommunikation pågår.
• Digital anamnes och triagering – Pilot på Wetterhälsan (Doctrin och
TeleQ) och på Tranås vårdcentral (Colabodoc).
Region Jönköpings län har hittills förordat att Cosmics e-visit ska användas
eftersom det ingår i avtalet med Cambio och har en direkt ingång via Cosmic.
Cosmics e-visit behöver dock utvecklas för att fungera så bra som man önskar och
därför har beslut tagets att enbart pröva denna modell i några piloter och i väntan
på att funktionen fungerar enligt önskan fortsätter Bra liv med Bra Liv nära.
I riktlinjerna för digitala vårdmöten som gäller för alla verksamheter inom Region
Jönköpings län inklusive privata vårdcentraler står ur patientperspektivet:
• Huvudingången för patientens digitala kommunikation med hälso- och
sjukvården och tandvården är 1177 Vårdguiden. De e-tjänster som en
vårdenhet erbjuder ska långt som möjligt nås via 1177 Vårdguiden.
• Vid digitala vårdmöten ska det vara tydligt för invånare vem som är
vårdgivare och vem som är eventuell underleverantör till vårdgivaren.
• Det ska vara tydligt vad besöket kostar för patienten.
I riktlinjer gäller för verksamheten:
• Digitala vårdmöten betraktas som fysiska besök då de tids- och
innehållsmässigt (bedömning, ordination eller behandling) kan motsvara
de insatser som görs vid ett fysiskt besök.
Uppgifter som har betydelse för vården och tandvården ska journalföras i
patientens ordinarie journal. Ett digitalt vårdmöte ska hanteras på samma sätt som
ett fysiskt besök och dokumenteras mot rätt enhet och rätt vårdkontakt i Cosmic,
T4 eller annat journalsystem.

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
Protokollsutdrag presidiet 2018-11-08
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
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Motion inrätta en gemensam digitalvårdtjänst inom primärvården
2018-03-27

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 135-150
Tid:

2018-11-08, kl 08:00-11:15

Plats:

Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 143

Motion Inrätta en gemensam digital
vårdtjänst inom primärvården
Diarienummer: RJL2018/922
Beslut
Nämnden förslås


Avslå motionen.

Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting,
Miljöpartiet och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen
Inrätta en genomsam digital vårdtjänst inom primärvåren:


Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade
digitala vårdtjänst Bra liv nära till att omfatta alla
vårdvalsenheter inom primärvården.



Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför
krav på att alla enheter inom primärvården medverkar och
med resurser bidrar till en gemensam digital vårdtjänst.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-27
 Protokollsutdrag nämnden 2018-09-18
 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04
 Protokollsutdrag presidiet 2018-06-11
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2018-05-08
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott
2018-04-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2018-04-10
 Motion Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom
primärvården 2018-03-27
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl avvaktar med besked till nämndens
sammanträde.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 135-150
Tid:

2018-11-08, kl 08:00-11:15

Beslut skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

MOTIONSUNDERLAG
2018-09-27
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Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

MOTION – Inrätta en gemensam digital
vårdtjänst inom primärvården
Inledning
Med anledning av motion från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla
Jämting, Miljöpartiet och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet lämnas information i
ärendet till Nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Efter behandling i Nämnd för
Folkhälsa och sjukvård skrivs förslag till beslut.

Information i ärendet
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, Sibylla Jämting, Miljöpartiet och Mikael
Ekvall, Vänsterpartiet föreslår i motionen Inrätta en genomsam digital vårdtjänst
inom primärvåren:


Att Region Jönköpings län utvidgar sin egenutvecklade digitala vårdtjänst
Bra liv nära till att omfatta alla vårdvalsenheter inom primärvården.



Att Region Jönköpings län i regelverket för vårdvalet inför krav på att alla
enheter inom primärvården medverkar och med resurser bidrar till en
gemensam digital vårdtjänst.

I motionen beskrivs fördelarna med digitala vårdtjänster, men att det idag ser
olika ut.
Digitala vårdmöten kan innebära många olika funktioner och det behövs därför en
definition på vad som menas.
• Asynkron digital dialog – en säker digital dialog mellan patient och
vårdpersonal där patienten kan ställa frågor och bifoga bilder. E-post
räknas inte till säker digital kommunikation.
• Videomöte – överföring av rörlig bild och ljud i realtid för exempelvis ett
första läkarbesök, återbesök, vårdplanering, hemsjukvård, rehabilitering
eller sjukgymnastik.
• Chatt – en säker digital dialog i realtid mellan patient och vårdpersonal.
I Region Jönköpings län finns möjlighet för vissa verksamheter att erbjuda
distansbesök. Dessa besök ska följa riktlinjer för informationssäkerhet och digitala
vårdmöten. Patienten ska vara identifierad, och det ska vara tydligt för patienten
vem som är vårdgivare och vad besöket kostar.
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Besöket ska vara kvalificerad sjukvård enligt Socialstyrelsens definition, föregås
av bedömning av vårdnivå och rätt vårdinstans, dokumenteras i patientens journal
och registreras enligt Region Jönköpings län riktlinjer. Remisser utifrån
distansbesök ska utformas enligt Region Jönköpings län riktlinjer.
I Region Jönköping utförs i dagsläget ca 1000 distansbesök/månad av totalt sett
100 000 besök/månad. Så det är volymmässigt ännu inget stort antal.
All vård ska bedrivas evidensbaserad och utifrån beprövad erfarenhet. Digitala
vårdbesök ska som alla övriga besök i Region Jönköpings län följa FAKTAdokumenten, vilket också möjliggör uppföljning. Uppföljning har skett
exempelvis av antibiotikaförskrivning.
Bra liv nära är den digitala vårdtjänst som är framtagen och utvecklad inom Bra
Liv. I funktionen finns flera professioner: Läkare, sjuksköterska (kostnadsfri
rådgivning), sjukgymnast, kurator, psykosociala team etc. Det går att nyboka
besök. Det finns drop-in mottagning och det går att få ett planerat besök. Bra liv
nära erbjuder ca 10-20 tider per dag. Verksamheten har ca 400 besök per månad.
Plattformen som använda är Visiba care.
Bland de privata vårdcentralerna är det fler som ha avtal med olika nationella
aktörer:
• Wetterhälsan – Min doktor
• Tranås läkarhus – Kry
• Wasa – Medicoo
• Unicare vårdcentral i Vetlanda – Doktor 24
Dessa digitala vårdmöten är idag lite olika integrerade i vårdcentralernas utbud
och en stor del av besöken är inte vårdcentralens listade patienter.
Flera andra av de privata vårdcentralerna har också efterfrågat en teknisk
plattform för digitala vårdmöten.
Utöver detta pågår flera andra initiativ med digitala vårdmöten inom Region
Jönköpings län:
• Ungdomsmottagningen online – Pilot pågår maj 2018 till mars 2019
(Visiba care)
• Samordnad vårdplanering via video – Breddinförande under första
kvartalet 2019 (Cisco meeting)
• Cosmic e-visit. Tre piloter inom specialistvården under 2018. Utveckling
av e-besök och ytterligare invånarkommunikation pågår.
• Digital anamnes och triagering – Pilot på Wetterhälsan (Doctrin och
TeleQ) och på Tranås vårdcentral (Colabodoc).
Region Jönköpings län har hittills förordat att Cosmics e-visit ska användas
eftersom det ingår i avtalet med Cambio och har en direkt ingång via Cosmic.
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2016-04-04
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Cosmics e-visit behöver dock utvecklas för att fungera så bra som man önskar och
därför har beslut tagets att enbart pröva denna modell i några piloter och i väntan
på att funktionen fungerar enligt önskan fortsätter Bra liv med Bra Liv nära.
I riktlinjerna för digitala vårdmöten som gäller för alla verksamheter inom Region
Jönköpings län inklusive privata vårdcentraler står ur patientperspektivet:
• Huvudingången för patientens digitala kommunikation med hälso- och
sjukvården och tandvården är 1177 Vårdguiden. De e-tjänster som en
vårdenhet erbjuder ska långt som möjligt nås via 1177 Vårdguiden.
• Vid digitala vårdmöten ska det vara tydligt för invånare vem som är
vårdgivare och vem som är eventuell underleverantör till vårdgivaren.
• Det ska vara tydligt vad besöket kostar för patienten.
I riktlinjer gäller för verksamheten:
• Digitala vårdmöten betraktas som fysiska besök då de tids- och
innehållsmässigt (bedömning, ordination eller behandling) kan motsvara
de insatser som görs vid ett fysiskt besök.
• Uppgifter som har betydelse för vården och tandvården ska journalföras i
patientens ordinarie journal. Ett digitalt vårdmöte ska hanteras på samma
sätt som ett fysiskt besök och dokumenteras mot rätt enhet och rätt
vårdkontakt i Cosmic, T4 eller annat journalsystem.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 76-93
Tid:

2018-09-18, kl 13:00-17:20

Plats:

Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset
Eksjö

§ 81

Informationsärenden och aktuell information
Simon Rundquist och Susanne Yngvesson informerar om Region/rikssjukvård, nivåstrukturering samt kunskapsstyrning och jämlik
vård.
Tomas Calmviken, Ove Johansson och Barbro Knopp Johlander
informerar om ombyggnationer, inför beslut i ärendena §§ 91-93.
Emil Vallin informerar om ACG (Adjusted Clinical Groups).
Chefscontrollern informerar om:
 Principer för tandvårdstaxa
 Motion – Tänderna tillhör kroppen
Diarienummer: RJL2018/514
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet i oktober.
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om:
 Rapport om utvärdering av sommaren presenteras för
nämnden i oktober.
 Workshop i Tillsammansarbetet
 ATV - Alternativ till våld
 Förslag Regelbok – Primärvård inom vårdval i Jönköpings
län
Diarienummer: RJL2018/2440
 Förslag Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i
Jönköpings län 2019
Diarienummer: RJL2018/2441
Hälso- och sjukvårdsstrategen informerar om:
 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom
primärvården
Diarienummer: RJL2018/922

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 76-93
Tid:

2018-09-18, kl 13:00-17:20
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag
till presidiet i oktober.
Presidiets protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
Chefscontrollern informerar om månadsuppföljning
(RJL2018/228) t.o.m. augusti.

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Bertil Nilsson

Elisabeth Töre

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

§ 104

Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektören:
 Förslag - Regelbok – Primärvård inom vårdval Region
Jönköpings län
 Förslag - Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval i
Jönköpings län 2019
 Rapport om vårdplatser på sjukhusen.


Inkomna promemorior, remisser och motioner under juni
och juli 2018.
Informationen lämnas till nämnden.
Ett svar lämnas av Samverkansnämnden för Sydöstra
sjukvårdsregionen (SVN) på remiss RJL2018/1822
Socialstyrelsens föreskrift Remiss – föreskrifter om
nationell högspecialiserad vård.



Ekonomisk uppföljning av nämndens anslag för politisk
verksamhet t.o.m. juli 2018.
Informationen läggs till handlingarna.



Skrivelse från patientnämnden – Patienter drabbas av dålig
samverkan
Diarienummer: RJL2018/2098
Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett
förslag till svar till presidiet den 3 oktober.

Informationsärenden till nämnden
Studiebesök på Höglandssjukhuset i Eksjö under förmiddagen.
Besöket inleds kl 08:30 med rundvandring i hus 37 som håller på
att uppföras. Därefter delas nämndens ledamöter in i tre grupper
för information om verksamheterna.
Information om ACG.
Information om förslag - Regelbok – Primärvård inom vårdval
Region Jönköpings län.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 103-120
Tid:

2018-09-04, kl 08:00-09:40

Information om förslag - Regelbok – Ögonsjukvård inom vårdval
i Jönköpings län 2019.
Information om Principer för tandvårdstaxa.
Information om Region- och rikssjukvård, samt nivåstrukturering.
Information om Motion – Tänderna tillhör kroppen.
Diarienummer: RJL2018/514
Information om Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst
inom primärvården.
Diarienummer: RJL2018/922
Månadsrapport t.o.m. augusti.
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 87-95
Tid:

2018-06-11, kl 13:00-14:05

Plats:

Sessionssalen, Jönköpings kommun

§ 87

Informationsärenden
Aktuell information från hälso- och sjukvårdsstrategen:
 Ett förslag till nytt KomHem avtal är framtaget.
Information om detta ska lämnas till nämnden vid sammanträdet
den 26 juni.


Planeringen inför sommaren.



Avstämning av tidplan för de uppdrag som ligger i
budgeten, bilaga.
Informationen lämnas till nämnden.
Handlingsplanerna ska redovisas för beslut i presidiet vid
sammanträdet den 4 september.


Inkomna remisser, promemorior och motioner under maj
2018.
Informationen lämnas till nämnden.



Redovisning av icke slutbehandlade motioner
Informationen lämnas till nämnden.



Ny Motion - Tänderna tillhör kroppen
Diarienummer: RJL2018/514

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.
Därefter tas ett faktaunderlag fram.


Ny Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom
primärvården
Diarienummer: RJL2018/922

Information lämnas till nämnden vid sammanträdet i september.
Därefter tas ett faktaunderlag fram.

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och
sjukvård §§ 87-95
Tid:

2018-06-11, kl 13:00-14:05

Informationsärenden till nämnden
Information om patientsäkerhet och IVO-ärenden
Föredragande: Axel Ros, chefläkare
Information om Utredning kring palliativ vård
Diarienummer: RJL2017/1521
Föredragande: Sofia Lund, områdeschef, Magdalena Fritzon,
utvecklingsledare och Emma Grundström, FOU-ledare
Information om KomHem-avtalet
Föredragande: ?
Månadsrapport
Regiondirektören kallas till presidiets sammanträde den 4
september för information om bemanningssituationen.
Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 86-110
Tid:

2018-05-08, kl 09:00-14:15

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 109

Fördelning av inkomna motioner
Inkomna motioner fördelas enligt med arbetsutskottets förslag:
 Motion – Tänderna tillhör kroppen, dnr: RJL 2018/514
- remitteras till nämnden folkhälsa och sjukvård
 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom
primärvården - remitteras till nämnden folkhälsa och
sjukvård.

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Anna-Karin Yngvesson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 80-101
Tid:

2018-04-17, kl 09:00-14:20

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 98

Fördelning av inkomna motioner
Inkomna motioner fördelas enligt nedan:
 Motion – Tänderna tillhör kroppen, dnr: RJL 2018/514
- remitteras till nämnden folkhälsa och sjukvård
 Motion – Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom
primärvården - remitteras till nämnden folkhälsa och
sjukvård

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Maria Frisk
1:e vice ordförande
Ord
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§ 24-46
Tid:

2018-04-10 kl.09:00-20:00

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

§43

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 RJL 2018/514 Motion - Tänderna tillhör kroppen.
 RJL 2018/922 Motion - Inrätta en gemensam digital
vårdtjänst inom primärvården.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Hans Rocén (M)
Ordförande

Raymond Pettersson (C) Per Eriksson (C)
§§ 24-36
§§ 37-46

Rätt utdraget,
Intygar
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betänkandet. Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47
Stockholm. Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid
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2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Tony Malmborg
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Till statsrådet Lena Hallengren

Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över och analysera vissa frågor som rör
Allmänna arvsfondens verksamhet i syfte att säkerställa att fondens
medel används för den verksamhet som de är avsedda för samt att
medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt.
Utredaren ska bl.a. föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar
värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd, analysera kriterierna för stöd, överväga frågor om arvsavstående och se
över vissa administrativa frågor.
Lagmannen Göran Lundahl utsågs den 1 juli 2017 till särskild
utredare. På nästa sida framgår vilka sakkunniga och experter som
har medverkat i utredningens arbete. Hovrättsassessorerna Fredrik
Lövkvist (fr.o.m. den 1 juli 2017) och Sara Vinnefors (fr.o.m. den
16 september 2017) har varit utredningens sekreterare.
Utredningen är formellt ett uppdrag för Göran Lundahl som särskild utredare. Arbetet har emellertid bedrivits i nära samråd med de
sakkunniga och experterna. Betänkandet har därför avfattats med
användning av vi-form.
Utredningen, som har antagit namnet 2017 års arvsfondsutredning, överlämnar nu sitt betänkande En arvsfond i takt med tiden –
En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden (SOU 2018:70).
Utredningens arbete är härmed slutfört.
Lund i september 2018
Göran Lundahl
/Fredrik Lövkvist
Sara Vinnefors

Sakkunniga och experter som har deltagit i utredningens arbete
(fr.o.m. den 13 september 2017 om inte annat anges)
Sakkunniga
• Kanslirådet Carina Cronsioe, Socialdepartementet
(t.o.m. den 26 mars 2018)
• Departementssekreteraren Therese Hellman, Socialdepartementet
(fr.o.m. den 27 mars 2018)
• Departementssekreteraren Lene Persson Weiss, Utbildningsdepartementet
• Rättssakkunniga Lisa Wiberg, Socialdepartementet
Experter
• Enhetschefen Hans Andersson, Arvsfondsdelegationen
• Verksamhetsledaren Anders Lindell, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
• Handläggaren Kristoffer Odstam, Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
• Dåvarande ordföranden Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige
(t.o.m. den 3 maj 2018)
• Avdelningschefen Ulf Rehnberg, Kammarkollegiet
• Bitr. regionchef Anna Ribbing, Rädda barnen
• Ordföranden Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige
(fr.o.m. den 4 maj 2018)
• Verksamhetsstrategen Signe Westin, Kulturrådet
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Uppdraget
Vi har fått i uppdrag att se över och analysera vissa frågor som rör
Allmänna arvsfondens verksamhet. Syftet med översynen är att säkerställa att Allmänna arvsfondens medel används för den verksamhet
som de är avsedda för samt att medlen hanteras och redovisas
transparent, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket
är lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt.
Vi ska bl.a. föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer
att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar
som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd, analysera kriterierna för stöd, överväga frågor om arvsavstående, se över vissa
administrativa frågor samt föreslå de författningsändringar som föranleds av analys och bedömningar.
Nedan följer en sammanfattande redovisning av våra förslag och
bedömningar.
Kriterierna för stöd
Överväganden och förslag beträffande de nuvarande kriterierna
Arvsfondsdelegationen tillämpar för stödgivningen ur Allmänna arvsfonden dels de lagstadgade kriterierna, dels ett antal kriterier som har
utvecklats i delegationens praxis. Förutom det lagstadgade kravet på
att en verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande tillämpar
Arvsfondsdelegationen bl.a. två kriterier som avser målgruppens
delaktighet i den verksamhet för vilken stödet söks och verksamhetens möjlighet att överleva efter det att stödet från Allmänna
arvsfonden har upphört. Som ett led i att öka transparensen föreslår
vi att samtliga dessa tre övergripande stödkriterier ska anges i lag.
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Med hänsyn till att kravet på att verksamhet ska vara både nyskapande och utvecklande för att kunna få stöd ur fonden är otydligt och
onödigt begränsande bör kravet ersättas med ett krav på att verksamhet ska vara utvecklande för att kunna få stöd. Stöd ur Allmänna
arvsfonden ska sålunda få lämnas till verksamhet
– som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,
– där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och
– som har förutsättningar att överleva efter det att stödet ur fonden
har upphört.
Stöd ska också få lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning,
om de ska användas för verksamhet som uppfyller de angivna kriterierna.
Det ska dessutom tydliggöras i lag att stöd inte får lämnas till en
organisations löpande verksamhet.
Ett nytt villkor som tar sikte på terrorism och mänskliga rättigheter
Vi föreslår att det ska införas ett demokrativillkor som föreskriver
att stöd inte ska få lämnas till en organisation om den eller någon av
dess företrädare
1. främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism, eller
2. i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter.
Stöd ska inte heller få lämnas till en organisation om någon av dess
samarbetsorganisationer, eller en företrädare för en sådan organisation, agerar i strid mot demokrativillkoret.
Om en företrädare för en organisation har agerat i strid mot
demokrativillkoret, ska stöd ändå få lämnas till organisationen under
förutsättning att denna genast vidtar de åtgärder som behövs för att
säkerställa att agerandet inte upprepas, och har vidtagit rimliga åtgärder för att försäkra sig om att företrädaren var lämplig för sitt uppdrag innan denne fick uppdraget.
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Om någon som organisationen samarbetar med har agerat i strid
mot demokrativillkoret, ska stöd ändå få lämnas till organisationen
under förutsättning att denna genast tar avstånd från agerandet, eller
om agerandet har varit allvarligt, avbryter samarbetet.
Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar m.m.
Den tioåriga förbindelsen att bedriva verksamhet ska fortsätta gälla
för lokalstöd i fråga om stöd som har beviljats för lokaler eller anläggningar som ägs av sökanden. Om sökanden hyr eller på annat
sätt nyttjar lokalen eller anläggningen i fråga och om det finns särskilda skäl för en kortare förbindelse än tio år ska sökanden i stället
förbinda sig att i minst fem år bedriva verksamhet i lokalen.
Arvsfondsdelegationens nuvarande möjlighet att besluta om undantag ska omfatta även den femåriga förbindelsen.
Kontroll av utbetalade medel
För att upptäcka och förhindra dubbelfinansiering eller andra ekonomiska oegentligheter är det mest ändamålsenligt att Arvsfondsdelegationen använder sig av de kontrollåtgärder som delegationen
har möjlighet att vidta redan i dag som t.ex. kontrollbesök och granskning av räkenskaper.
Arvsfondsdelegationen bör se över ansökningsblanketternas och
de generella villkorens utformning i syfte att tydliggöra dem i vissa
delar.
Ett genomförande av Statskontorets förslag om upprättande av
en databas som ger bidragsgivande myndigheter en överblick över
statens bidragsgivning till ideella organisationer skulle bidra till en
mer komplett bild av organisationers offentliga stöd och bör därför
övervägas.
Återkallelse och återbetalning av stöd, m.m.
Den som ansöker om eller har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden
ska utan dröjsmål anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller storleken av stödet.
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Om den som har beviljats stöd bryter mot villkoren för det, ska
Arvsfondsdelegationen besluta att stödet helt eller delvis inte ska
betalas ut. Beslutet ska gälla omedelbart.
Om den som har beviljats stöd bryter mot ett annat villkor än
demokrativillkoret, ska Arvsfondsdelegationen före beslutet få ge
denne tillfälle att avhjälpa den uppkomna bristen. Beslut om återkallelse av stöd ska få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.
Återkrav ska kunna ske på de nuvarande grunderna, dock med
den justeringen att stöd ur fonden ska betalas tillbaka om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har
orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med ett för högt
belopp, eller om stödet ur fonden av något annat skäl har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta. Dessutom ska återkrav ska ske om mottagaren bryter mot
demokrativillkoret.
Stöd till lokaler eller anläggningar ska återbetalas helt eller delvis
om lokalen eller anläggningen säljs eller användningen av den ändras
utan Arvsfondsdelegationens medgivande inom en tioårsperiod eller,
om den kortare tiden gäller för stödet, en femårsperiod.
Elektronisk underskrift av ansökningar
Arvsfondsdelegationen ska få tillåta att en ansökan om stöd undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014
av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster
för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Vissa frågor om avstående av arv
Arv eller försäkringsbelopp ska få avstås till arvlåtarens sambo eller
någon annan som har stått arvlåtaren nära, om det med hänsyn till
mottagarens behov av egendomen eller av annan anledning kan anses
skäligt. Förslaget innebär att det i de fallen en efterlevande sambo
ansöker om avstående på denna grund inte ska krävas att han eller
hon har vårdat arvlåtaren eller har varit beroende av arvlåtaren för
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sin försörjning för att anses vara närstående till arvlåtaren på ett
sådant sätt att ett avstående ska kunna komma i fråga.
Det saknas behov av en reglering om hur Allmänna arvsfondens
intressen ska tillgodoses vid arvsavståenden av kulturhistorisk egendom enligt 25 § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden när
mottagaren inte följer sina åtaganden.
Den nuvarande möjligheten för Kammarkollegiet att lämna över
ärenden där det uppkommit en fråga av särskild vikt från allmän
synpunkt till regeringen ska tas bort. Som en följd härav ska samtliga
beslut i ärenden om avstående av arv och försäkringsbelopp fattas av
Kammarkollegiet.
Ska försäljning av fast egendom prövas av regeringen?
Vi bedömer att det inte finns några bärande skäl för att behålla den
nuvarande ordningen att regeringen ska pröva frågor om försäljning
av fast egendom eller tomträtt som har tillfallit Allmänna arvsfonden,
om egendomens värde är högre än tio miljoner kronor. Vi föreslår
därför att Kammarkollegiet ska besluta om försäljning av fast egendom eller tomträtt som har tillfallit Allmänna arvsfonden oberoende
av egendomens värde.
Kostnader i bristbon
Allmänna arvsfonden är att se som uppdragsgivare till en god man
som utses att företräda fonden i en boutredning för ett dödsbo i vilket
fonden är delägare. Ersättning för den gode mannens arbete och
kostnader förenade med uppdraget kan därmed täckas direkt med
medel ur fonden, i de fall det i dödsboet saknas medel helt eller delvis
härtill. Det finns inte behov av att detta kommer till uttryck i lag.
Kostnader som är förknippade med en gravrätt som har förvärvats av Allmänna arvsfonden, som t.ex. kostnader för årlig gravskötsel, kan täckas av medel direkt ur fonden utan att under något
skede belasta Kammarkollegiet. Detsamma bör gälla för andra kostnader förknippade med gravsättning och som inte kan täckas med
medel ur det enskilda boet eller genom ekonomiskt bistånd. Det
finns inte skäl att reglera detta uttryckligt i lag.
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Redovisningsfrågor
Arvsfondsdelegationen ska även fortsättningsvis vara undantagen
kravet att lämna årsredovisning. I stället ska delegationen, på samma
sätt som i dag, varje år före mars månads utgång lämna en verksamhetsberättelse till regeringen med en samlad redovisning av myndigheters stödgivning ur Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade räkenskapsåret.
Vi gör bedömningen att det inte finns skäl att ändra tidpunkten
för överlämnandet till riksdagen av regeringens redovisning för hur
Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd från fonden har
fördelats under föregående räkenskapsår. Regeringen ska därför även
fortsättningsvis varje år före juni månads utgång lämna denna redovisning till riksdagen samt ange den kommande inriktningen av
stödet.
Vi gör bedömningen att det inte finns skäl till ändring av regelverket avseende Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av
Allmänna arvsfonden. Kammarkollegiet ska därför även fortsättningsvis varje år till regeringen lämna en redovisning för förvaltningen
av Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade räkenskapsåret.
Regelverkets struktur
De ändringar vi föreslår är så omfattande att vi inte bedömer det
lämpligt att behålla den nuvarande lagen (1994:243) om Allmänna
arvsfonden och göra ändringar i den lagen. Vi föreslår därför att den
lagen ska ersättas av en ny lag. Den nya lagen ska ges en tydligare
struktur bl.a. genom att den delas in i kapitel och att bestämmelser
som har med stödgivningen respektive förvaltningen av fonden på
ett tydligare sätt hålls samman. Vi föreslår också en ny förordning
om Allmänna arvsfonden.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Den nya lagen om Allmänna arvsfonden, följdändringar i andra lagar
och den nya förordningen om Allmänna arvsfonden ska träda i kraft
den 1 juli 2019 samtidigt som lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden och förordningen (2004:484) ska upphöra att gälla.
Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla i fråga om beslut om stöd
som har meddelats före ikraftträdandet.
Ärenden som har överlämnats till regeringen för avgörande enligt
den äldre förordningen men ännu inte har avgjorts ska lämnas tillbaka till Kammarkollegiet.

17

1.

1.1

Författningsförslag

Förslag till lag (2019:000) om Allmänna
arvsfonden

1 kap. Inledande bestämmelser
Allmänna arvsfondens egendom
1 § Allmänna arvsfonden består av egendom som har tillfallit fonden genom
– arv,
– gåva,
– testamente,
– förmånstagarförordnande i försäkringsavtal,
– ersättning från återvinning enligt 5 kap. 6 § andra stycket
begravningslagen (1990:1144),
– överlämnande från en likvidator enligt 7 kap. 11 § stiftelselagen (1994:1220),
– upplösning av en värdepappersfond under de förutsättningar
som anges i 9 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
– beslut av Bolagsverket enligt 25 kap. 42 eller 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 41 eller 42 §§ lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar,
– skifte enligt 32 kap. 14 § aktiebolagslagen, eller
– domstolsbeslut.
Det som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv
gäller också egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § den
upphävda lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo eller enligt 2 kap. 4 § lagen (2015:417) om arv i internationella situationer.
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Allmänna arvsfondens ändamål
2 § Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av
ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer som har
funktionsnedsättning.
2 kap. Stöd ur Allmänna arvsfonden
Förutsättningar för stöd
1§

Stöd ur Allmänna arvsfonden får lämnas till verksamhet
1. som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,
2. där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och
3. som har förutsättningar att överleva efter det att stödet ur fonden
har upphört.
Stöd får också lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning,
om de ska användas för verksamhet som uppfyller kriterierna i första
stycket.
2§

Stöd får inte lämnas till en organisations löpande verksamhet.
Stöd får endast lämnas till en organisation som bedriver ideell
verksamhet. Om det finns särskilda skäl, får stöd enligt 1 § första
stycket lämnas även till en offentlig huvudman.
3 § Stöd får inte lämnas till en organisation om den eller någon av
dess företrädare
1. främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism, eller
2. i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter.
Stöd får inte heller lämnas till en organisation om någon av dess
samarbetsorganisationer, eller en företrädare för en sådan organisation, agerar på det sätt som anges i första stycket.
4 § Om en företrädare för en organisation har agerat på det sätt
som anges i 3 § första stycket, får stöd ändå lämnas till organisationen
under förutsättning att denna
1. genast vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att
agerandet inte upprepas, och
2. har vidtagit rimliga åtgärder för att försäkra sig om att företrädaren var lämplig för sitt uppdrag.
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5 § Om en samarbetsorganisation eller en företrädare för en sådan
organisation har agerat på det sätt som anges i 3 § andra stycket, får
stöd lämnas under förutsättning att den sökande organisationen
genast tar avstånd från agerandet, eller om agerandet varit allvarligt,
avbryter samarbetet.
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden
6 § En ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden ska göras skriftligen hos Arvsfondsdelegationen.
Ansökningen ska innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma sökandens förutsättningar att få stöd ur fonden.
Ansökningen ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden
eller dennes ombud. Arvsfondsdelegationen får tillåta att ansökningen undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift
som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Beslut om stöd
7 § Ett beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden ska förenas med de
villkor som behövs. Dessa ska framgå av beslutet.
Förbindelse och villkor vid stöd till lokaler och anläggningar
8 § Den som ur Allmänna arvsfonden beviljas stöd till en lokal eller
en anläggning ska förbinda sig att under minst tio år använda den för
det ändamål och med de villkor som förutsattes när stödet beviljades.
Den som beviljas stöd till en lokal eller en anläggning och som
hyr eller på annat sätt har nyttjanderätt till den ska, om det finns
särskilda skäl för en kortare förbindelse än som anges i första stycket,
förbinda sig att under minst fem år använda den för det ändamål och
med de villkor som förutsattes när stödet beviljades.
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Arvsfondsdelegationen ska som villkor för stödet föreskriva att
lokalen eller anläggningen ska vara anpassad för personer som har
funktionsnedsättning, om inte något hindrar det eller om det av särskilda skäl inte behövs.
9 § Efter ansökan från den som har beviljats stöd kan Arvsfondsdelegationen, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag i den
förbindelse eller från de villkor som anges i 8 § första och andra
styckena.
Skyldighet att hålla medel avskilda
10 § Den som har tagit emot stöd ur Allmänna arvsfonden ska, om
inte annat anges i beslutet, vara skyldig att hålla medlen avskilda.
Redovisning och återbetalningsskyldighet
11 § Den som har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden ska föreläggas att inom viss tid efter mottagandet av medlen skriftligen
redovisa hur medlen har använts och på begäran lämna det underlag
som behövs för granskningen av redovisningen.
12 § Den som ansöker om eller har beviljats stöd ur fonden ska
utan dröjsmål till Arvsfondsdelegationen anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller storleken av stödet.
13 § Om den som har beviljats stöd bryter mot villkoren för det,
ska Arvsfondsdelegationen besluta att stödet helt eller delvis inte ska
betalas ut. Beslutet gäller omedelbart.
Om den som har beviljats stöd bryter mot ett annat villkor än vad
som anges i 3 §, får Arvsfondsdelegationen före beslutet ge denne
tillfälle att avhjälpa den uppkomna bristen.
14 § Stöd ur fonden ska betalas tillbaka
1. om stödet inte har använts inom angiven tid eller för avsett
ändamål,
2. om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning eller underlag enligt 11 §,
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3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller
med ett för högt belopp,
4. om stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
5. om mottagaren bryter mot villkoren i 3 §.
Stöd till en lokal eller en anläggning ska återbetalas helt eller delvis, om den säljs eller användningen av den ändras utan Arvsfondsdelegationens medgivande inom den tidsperiod som enligt 8 § första
och andra stycket gäller för stödet.
15 § Om Arvsfondsdelegationen anser att det finns skäl att överväga ett åläggande för mottagaren att betala tillbaka stöd ur fonden,
ska ärendet överlämnas till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan.
Kammarkollegiet får, om det finns särskilda skäl, besluta att mottagaren helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldighet.
Arvsfondsdelegationen
16 § Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden.
Om det finns särskilda skäl får regeringen, efter förslag från
Arvsfondsdelegationen, besluta att en annan myndighet under en
bestämd tidsperiod ska fördela visst stöd. Vad som i 6, 8, 9, 12, 13
och 15 §§ föreskrivs om Arvsfondsdelegationen ska även gälla för en
sådan myndighet.
17 § Regeringen utser ledamöterna i Arvsfondsdelegationen.
I Arvsfondsdelegationen ska såväl ledamöter från Regeringskansliet, varav en är ordförande, som andra ledamöter ingå. En majoritet av ledamöterna ska utgöras av personer som inte arbetar i Regeringskansliet.
Ledamöterna i Arvsfondsdelegationen ska ha god kunskap om
barn, ungdomar eller personer som har funktionsnedsättning.
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3 kap. Allmänna arvsfondens förvaltning
Hanteringen av Allmänna arvsfondens egendom
1 § Allmänna arvsfondens egendom förvaltas av Kammarkollegiet,
som en särskild fond.
2 § Fondens rätt till egendom bevakas av Kammarkollegiet. Kollegiet
för fondens talan i mål och ärenden som rör fonden.
3 § Medel som tillfaller fonden ska överlämnas till Kammarkollegiet.
Kammarkollegiet ska ta emot och granska redovisning för förvaltning
av egendom som tillfaller fonden.
4 § Av de medel som under ett år har tillfallit fonden ska en tiondel
läggas till fonden vid årets utgång. Den resterande delen och årets
avkastning ska vara tillgängliga för utdelning från och med närmast
följande år men får också läggas till fonden.
Gåvor och testamenten
5 § Om ett testamente eller en gåva till förmån för Allmänna arvsfonden har förenats med villkor, beslutar Kammarkollegiet om egendomen ska tas emot.
6 § Testamente till någon annan än fonden får godkännas av
Kammarkollegiet om det inte finns någon anledning till klander. Ett
testamente, som kan antas vara ett riktigt uttryck för arvlåtarens
yttersta vilja, får godkännas även om det finns anledning till klander.
Kammarkollegiets redovisning till regeringen
7 § Kammarkollegiet ska varje år till regeringen lämna en redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden som avser det senast
avslutade räkenskapsåret. Redovisningen ska lämnas i samband med
Kammarkollegiets årsredovisning. Riksrevisionen ska i enlighet med
vad som föreskrivs i 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig
verksamhet m.m. granska redovisningen.
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Anmälningsskyldighet vid dödsfall
8 § Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än
Allmänna arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska den
som har boet i sin vård anmäla detta till Kammarkollegiet.
God man
9 § Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska Kammarkollegiet förordna en god man att företräda fonden vid boutredningen.
10 § En god man behöver inte förordnas
1. om fonden har uteslutits från arv genom testamente och
Kammarkollegiet bedömer att det inte finns någon anledning till klander,
2. om boet har större skulder än tillgångar och det inte behövs en
god man för att ta vård om egendomen, eller
3. om egendom som har tillfallit fonden som legat utgörs av pengar.
11 § Om egendom har tillfallit fonden genom gåva som inte endast
utgörs av pengar ska Kammarkollegiet förordna en god man att ta
hand om egendomen.
12 § Kammarkollegiet ska övervaka att den gode mannen fullgör
sina uppgifter.
I fråga om god man enligt denna lag gäller vad som är föreskrivet
om sysslomän i 18 kap. handelsbalken.
Försäljning av Allmänna arvsfondens egendom, m. m.
13 § Kammarkollegiet beslutar om försäljning av fast egendom eller
tomträtt som har tillfallit Allmänna arvsfonden.
14 § Annan lös egendom än tomträtt ska av den gode mannen säljas
på offentlig auktion, om Kammarkollegiet inte medger annat.
Fordringar får säljas endast om de inte kan drivas in.
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Om särskilda föreskrifter har lämnats genom ett testamente, ska
de tillämpas.
15 § Om det i ett dödsbo finns egendom som förvaltas av en god
man enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken och som har tillfallit fonden,
gäller ifråga om egendomens försäljning 13 och 14 §§.
Arvsavstående
16 § Arv eller försäkringsbelopp, som har tillfallit Allmänna arvsfonden, får helt eller delvis avstås till någon annan, om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller till andra särskilda omständigheter kan anses stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja. Även
i annat fall får arv eller försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens sambo
eller någon annan som har stått arvlåtaren nära, om det med hänsyn
till mottagarens behov av egendomen eller av annan anledning kan
anses skäligt.
17 § Arv som utgörs av egendom, vilken är av väsentlig betydelse
från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt, får avstås till en juridisk person som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på lämpligt sätt.
Om det finns särskilda skäl får ett belopp av det arv som tillfallit
fonden tillsammans med sådan egendom avstås till mottagaren av
denna att användas för sådana omedelbara åtgärder som är nödvändiga för att bevara egendomen.
18 § Kammarkollegiet beslutar om avstående av arv och försäkringsbelopp.
19 § Den som vill att ett arv eller ett försäkringsbelopp som har
tillfallit fonden ska avstås helt eller delvis, ska ansöka om detta hos
Kammarkollegiet. Kammarkollegiet får uppdra åt länsstyrelsen att
utreda frågan.
En ansökan om arvsavstående ska göras senast tre år efter dödsfallet eller efter det att arvet genom preskription har tillfallit fonden.
Om ansökningen har kommit in för sent ska den avvisas.

26

SOU 2018:70

Författningsförslag

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.
4 kap. Kostnader
1 § Kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden ska
betalas ur fonden enligt de grunder som regeringen bestämmer.
2 § Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och företräda fonden
enligt denna lag ska betalas ur fonden enligt de grunder som regeringen bestämmer.
5 kap. Överklagande m.m.
Överklagande
1 § Beslut enligt 2 kap. 13 § första stycket och Kammarkollegiets
beslut enligt 2 kap. 15 § och 3 kap. 19 § andra stycket får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas.
Redovisning till riksdagen
2 § Regeringen ska varje år före juni månads utgång lämna en redovisning till riksdagen för hur Allmänna arvsfonden har förvaltats och
hur stöd från fonden har fördelats under föregående räkenskapsår
samt ange den kommande inriktningen av stödet.
Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av fonden ska
fogas till regeringens redovisning till riksdagen.
Delgivning
3 § När delgivning ska ske med Allmänna arvsfonden är chefen för
Kammarkollegiet, eller någon annan person som är behörig att ta
emot delgivningen för Kammarkollegiets räkning, delgivningsmottagare.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Genom lagen upphävs lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut om stöd
som har meddelats före ikraftträdandet.
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Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken
(1949:381)

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken (1949:381) att 15 kap.
10 § ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 kap.
10 §1
Har egendom i dödsbo vilken
Har egendom i dödsbo vilken
har förvaltats av en god man som har förvaltats av en god man som
avses i 11 kap. 3 § tillfallit All- avses i 11 kap. 3 § tillfallit Allmänna arvsfonden, gäller i fråga männa arvsfonden, gäller i fråga
om egendomens försäljning om egendomens försäljning
lagen (1994:243) om Allmänna lagen (2019:000) om Allmänna
arvsfonden.
arvsfonden.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

1

Senaste lydelse 1994:1433.
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Förslag till förordning (2019:000) om Allmänna
arvsfonden

1 kap. Inledande bestämmelse
1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till
lagen (2019:000) om Allmänna arvsfonden.
2 kap. Arvsfondsdelegationen
1 § Arvsfondsdelegationen ska informera allmänheten om Allmänna
arvsfondens ändamål och fondmedlens användningsområde.
2 § Arvsfondsdelegationen ska ha en samlad strategi för uppföljning och utvärdering av beviljade stöd. Vid större utvärderingar ska,
om det inte finns särskilda skäl, vetenskaplig expertis anlitas.
3§

Arvsfondsdelegationen leds av en nämnd.
Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst
fem andra ledamöter. Ledamöterna utses för högst två år med möjlighet till nytt förordnande.
4 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen.
5 § Arvsfondsdelegationen kan förordna sakkunniga för visst angivet uppdrag.
De sakkunniga har förslags- och yttranderätt i delegationen, men
saknar rösträtt.
6 § Arvsfondsdelegationen är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.
När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.
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7 § Arvsfondsdelegationen får, utöver vad som framgår av 4 och
5 §§ myndighetsförordningen (2007:515), i arbetsordningen besluta
om att lämna över till någon som utför administrativa och handläggande uppgifter åt delegationen enligt 4 § att
1. besluta i administrativa ärenden och ärenden som inte ska
prövas i sak,
2. besluta om att godkänna redovisning som lämnas enligt 2 kap.
11 § lagen (2019:000) om Allmänna arvsfonden, och
3. pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.
8 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515)
ska inte tillämpas på Arvsfondsdelegationen
– 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
– 8 § om arbetsgivarpolitik,
– 15 § om beslutförhet, och
– 20 § tredje stycket om beslut utan föredragning.
9 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Arvsfondsdelegationen.
10 § Arvsfondsdelegationen ska varje år före mars månads utgång
lämna en verksamhetsberättelse till regeringen med en samlad redovisning av myndigheters stödgivning ur fonden som avser det senast
avslutade räkenskapsåret.
3 kap. Stöd ur Allmänna arvsfonden
1 § En ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden ska innehålla en
beskrivning av
1. det ändamål (projekt) för vilket stöd söks,
2. ekonomisk kalkyl,
3. tid och plats för genomförandet,
4. plan för dokumentation av projektet, och
5. de övriga uppgifter som behövs för prövning av ansökan.
Till en ansökan ska i förekommande fall bifogas sökandens stadgar
och senaste verksamhetsberättelse samt uppgifter om styrelsens
sammansättning.
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4 kap. Allmänna arvsfondens förvaltning
Förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital
1 § Fonddelegationen inom Kammarkollegiet beslutar om långsiktig placeringsinriktning, ramar och riktlinjer för hantering av risker
samt andra strategiska frågor för förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital.
Redovisning
2 § Redovisningen som föreskrivs i 3 kap. 7 § lagen (2019:000) om
Allmänna arvsfonden ska även innefatta en balansräkning, en resultaträkning och noter upprättade i enlighet med årsredovisningslagen
(1995:1554).
Vid upprättandet av balansräkning, resultaträkning och noter ska
Allmänna arvsfonden betraktas som en sådan stiftelse som tillgodoser sitt syfte genom att ur avkastningen lämna bidrag (avkastningsstiftelse).
Arvsavstående
3 § Uppdrag att utreda frågor om arvsavstående enligt 3 kap. 19 §
lagen (2019:000) om Allmänna arvsfonden lämnas till
1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den avlidne senast har haft
sitt hemvist i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller
Västmanlands län,
2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den avlidne senast har
haft sitt hemvist i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den avlidne senast har haft sitt
hemvist i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den avlidne senast har
haft sitt hemvist i Västra Götalands eller Hallands län,
5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den avlidne senast har haft sitt
hemvist i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den avlidne senast har
haft sitt hemvist i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den avlidne senast har haft
sitt hemvist i Norrbottens eller Västerbottens län.
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Försäljning av Allmänna arvsfondens fasta egendom m.m.
4 § Allmänna arvsfondens fasta egendom ska säljas så snart det kan
ske, till högsta möjliga pris och på ett ändamålsenligt sätt.
5 § Kammarkollegiet ska underrätta berörd kommun eller statlig
myndighet om en blivande försäljning, när det med hänsyn till egendomens läge och beskaffenhet eller annars ter sig sannolikt att kommunen eller myndigheten behöver förvärva egendomen
a. för ett kommunalt eller statligt ändamål (samhällsbyggnadsändamål), eller
b. för att tillgodose intressen som den har att bevaka.
6§

Kammarkollegiet har hand om försäljningen.
Kammarkollegiet får till sin hjälp med försäljningen anlita andra
myndigheter under regeringen.
7 § Vid försäljning av en bostadsfastighet för permanent bruk ska
eventuella hyresgäster erbjudas att köpa fastigheten till dess marknadsvärde. Detta gäller dock inte om Kammarkollegiet beslutat att
fastigheten ska säljas till den kommun där den finns för att användas
för samhällsbyggnadsändamål.
8 § Kammarkollegiet får meddela de ytterligare föreskrifter som kan
behövas för verkställigheten av bestämmelserna i 4–7 §§.
9§

Bestämmelserna i 4–8 §§ ska också gälla tomträtt.

5 kap. Kostnader
1 § Arvsfondsdelegationens kostnader för fördelning av stöd ur
Allmänna arvsfonden och Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och företräda fonden, ska betalas med högst de belopp som
regeringen bestämmer för varje år. Beloppen fastställs efter en bedömning av vad som utgör rimliga administrativa kostnader i förhållande till fondens medel.
Kammarkollegiet ska till regeringen senast i augusti varje år lämna
ett kostnadsförslag för det kommande årets verksamhet. När det gäller
kostnader för fördelning av stöd ur fonden ska Kammarkollegiet
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samråda med Arvsfondsdelegationen innan kostnadsförslaget lämnas
till regeringen. När det gäller kostnader för att förvalta fondens kapital ska dock förslaget lämnas av fonddelegationen inom Kammarkollegiet senast i oktober varje år.
6 kap. Överklagande m.m.
Överklagande
1 § Myndigheters beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Underrättelse till Kammarkollegiet
2 § Skatteverket ska underrätta Kammarkollegiet, om det vid ett
dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna arvsfonden eller
om fonden är universell testamentstagare.
Skatteverket ska även underrätta Kammarkollegiet när verket har
förordnat om kungörelse enligt 16 kap. 1 eller 2 § ärvdabalken i fråga
om en arvinge som vistas på okänd ort eller är okänd och när den
avlidne, såvitt det är känt för Skatteverket, inte har efterlämnat någon
annan arvinge som är berättigad till arvet före fonden.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:484) om
Allmänna arvsfonden.
3. Ärenden som har överlämnats till regeringen för avgörande
enligt den äldre förordningen men ännu inte har avgjorts lämnas tillbaka till Kammarkollegiet.
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2

Utredningens uppdrag
och arbete

2.1

Uppdraget

Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att ge en särskild utredare i
uppdrag att se över och analysera vissa frågor som rör Allmänna
arvsfondens verksamhet. Syftet med översynen är att säkerställa att
Allmänna arvsfondens medel används för den verksamhet som de är
avsedda för samt att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket är lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt.
I uppdraget ingår att analysera hur ett villkor kan utformas som
säkerställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd,
analysera kriterierna för stöd, överväga frågor om arvsavstående, se
över vissa administrativa frågor samt föreslå de författningsändringar
som föranleds av analys och bedömningar.
En fullständig uppdragsbeskrivning finns i regeringens direktiv,
som bifogas som bilaga 1 till betänkandet.

2.2

Utredningsarbetet

Enligt direktiven ska vi samråda med Arvsfondsdelegationen och
Kammarkollegiet samt med andra berörda myndigheter och organisationer som vi bedömer vara relevanta i sammanhanget, framför allt
sådana som representerar målgrupperna.
Vårt arbete har bedrivits på sedvanligt sätt med regelbundna sammanträden med förordnade experter och sakkunniga. Sedan september 2017 har vi hållit sammanlagt sju protokollförda sammanträden,
varav ett i internatform. Utöver dessa protokollförda möten har täta
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underhandskontakter skett mellan den särskilde utredaren, sekretariatet samt utredningens experter och sakkunniga.
Som en del av underlaget för bl.a. analysen av kriterierna för stöd
ur Allmänna arvsfonden har vi bjudit in 58 organisationer som har
erfarenhet av att söka stöd ur Allmänna arvsfonden till dialogmöten
för att inhämta synpunkter om kriterierna för stöd. I bilaga 2 till betänkandet redovisas bl.a. vilka organisationer som har bjudits in till
mötena och hur urvalet har gjorts. I bilagan lämnas även en sammanfattande redovisning av vilka synpunkter som framkommit vid mötena.
Vi har träffat de handläggare på Statskontoret som genomfört
den myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen som den myndigheten har gjort på uppdrag av regeringen. Vidare har vi sammanträffat med sekretariatet i Utredningen om översyn av statens stöd
till trossamfund. Vi har också träffat Demokrativillkorsutredningen.
Vi har dessutom haft ett telefonmöte med Arvsfondsdelegationens
ordförande och sekretariatet har närvarat vid ett av delegationens
sammanträden. Vi har på förfrågan sammanträffat med en representant för den ideella föreningen Tobaksfakta. På förfrågan har
sekretariatet träffat representanter för den ideella föreningen Operainitiativet.
Som en del av vårt uppdrag att analysera om bestämmelsen om
avstående av arv eller försäkringsbelopp till släkting eller annan person som har stått arvlåtaren nära bör moderniseras och förtydligas
har vi gjort en genomgång av de beslut i vilka regeringen och Kammarkollegiet prövat frågan om avstående av arv eller försäkringsbelopp ska ske på denna grund. Genomgången redovisas i bilaga 3
till betänkandet.

2.3

Dispositionen av betänkandet

Betänkandet innehåller 19 numrerade kapitel. I kapitel 1 redovisas
våra författningsförslag. Därefter behandlas i detta kapitel vårt
uppdrag och arbete. Kapitel 3 innehåller en överblick över Allmänna
arvsfonden. I kapitel 4 redovisas regelverket och praxis vad avser
Arvsfondsdelegationens stödgivning och delegationens arbetssätt.
I kapitel 5 behandlas frågan om ett demokrativillkor i lagstiftningen.
Kapitel 6 ägnas åt övergripande frågor om behovet av en reform av
regelverket kring Allmänna arvsfonden. Kapitel 7 innehåller våra
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överväganden och förslag vad avser kriterierna för stöd. Därefter
följer i kapitel 8 en redogörelse för våra överväganden och förslag
när det gäller vissa frågor om lokalstöd. Kapitel 9 behandlar frågan
om kontroll av utbetalade stödmedel, särskilt vad avser frågan om
s.k. dubbelfinansiering. Kapitel 10 innehåller våra överväganden och
förslag i fråga om återkallelse och återkrav av redan utbetalt stöd.
I kapitel 11 behandlas frågan om möjligheten till elektronisk underskrift av ansökningar om stöd. I kapitel 12 finns våra överväganden
och förslag vad gäller frågor avstående av arv och försäkringsbelopp.
Kapitel 13 behandlar regeringens roll vid försäljning av fast egendom. Kapitel 14 ägnas åt kostnader i bristbon. I kapitel 15 behandlas
frågor om redovisning. Kapitel 16 ägnas åt regelverkets struktur.
I betänkandets tre sista kapitel behandlas frågor om ikraftträdandeoch övergångsbestämmelser (kapitel 17), konsekvenserna av våra förslag (kapitel 18) och författningskommentarer (kapitel 19).
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Allmänna arvsfonden
– en överblick

3.1

Allmänna arvsfondens uppkomst

Allmänna arvsfonden kom till genom ett beslut av 1928 års riksdag i
samband med att arvsrätten begränsades. Begränsningen innebar att
kusiner och avlägsnare släktingar uteslöts från arvsrätt. Skälet till
inskränkningen var en förändrad syn på arvsrätten. Förutom blodsband skulle det också finnas en social och ekonomisk samhörighet
mellan arvlåtare och arvtagare. Släktens betydelse hade minskat och
släktkänslan ansågs bli svagare eller upphöra helt i fråga om mer
avlägsna släktingar. Begränsningen i arvsrätten medförde att det allmännas arvsrätt utökades väsentligt. För att förhindra att begränsningen i arvsrätten skulle ge en negativ reaktion hos allmänheten och
då skälet till den begränsade arvsrätten inte var att tillföra staten
inkomster för att täcka löpande utgifter beslutades det att kvarlåtenskap som inte övergick till en arvsberättigad släkting skulle tillfalla
en särskild fond, Allmänna arvsfonden.

3.2

Allmänna arvsfondens förvaltning
och dess rättsliga ställning

Allmänna arvsfonden består av egendom som har tillfallit fonden
genom bl.a. arv, gåva och testamente. Av de medel som under ett år
har tillfallit fonden ska en tiondel läggas till fondkapitalet vid årets
utgång. Återstoden tillsammans med direktavkastningen får delas ut
som stöd. Fondens bokförda värde uppgick den 31 december 2017
till 4 924 miljoner kronor och marknadsvärdet exklusive skulder var
nästan 9 000 miljoner kronor. Andelen utdelningsbara medel för 2018
uppgick samma datum till 997 miljoner kronor. Fondens tillgångar
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är huvudsakligen placerade i Kammarkollegiets svenska respektive
utländska aktiekonsortier samt aktie-, företagsobligations- och räntekonsortier.
2000 års arvsfondsutredning hade bl.a. till uppdrag att se över
Allmänna arvsfondens rättsliga ställning. Utredningen kom till följande
slutsatser i denna fråga, vilka bekräftades av regeringen i den efterföljande propositionen (SOU 2002:19 s. 76 f. och prop. 2002/03:136
s. 14).
Allmänna arvsfonden har en unik rättslig ställning till följd av dess
uppgift och det sätt fonden skapats på och regleras. Fonden är en självständig och självägande förmögenhetsmassa. Den erkänns som egen
juridisk person och självständigt rättssubjekt i de praktiska sammanhang där den förekommer. Dock utövar riksdagen bestämmanderätten
över arvsfonden. De uppgifter som hör ihop med verksamheten med
fonden handhas på riksdagens uppdrag av regeringen och olika förvaltningsmyndigheter.

3.3

Arvsfondsdelegationen och Kammarkollegiet

Tidigare beslutade regeringen om stöd ur Allmänna arvsfonden.
Genom en lagändring 1969 öppnades en möjlighet för regeringen att
i vissa fall delegera beslutanderätten till en underordnad myndighet.
Arvsfondsdelegationen skapades i och med den nuvarande lagen
(1994:243) om Allmänna arvsfonden som trädde i kraft 1994. Skälet
var att regeringen skulle avlastas arvsfondsärenden som inte kräver
ställningstagande från regeringen. Eftersom en mer allmän decentralisering av beslutanderätten bedömdes kunna leda till bristande
enhetlighet vid prövningarna av arvsfondsärenden och försvåra möjligheterna till uppföljning och erfarenhetsspridning beslutade riksdagen att en ny statlig myndighet, Arvsfondsdelegationen, skulle
inrättas direkt under regeringen. Det ansågs viktigt att den beslutsfattande myndigheten var knuten till regeringen så att myndigheten
fick tillgång till den dialog som pågår mellan Regeringskansliet och
berörda samhällssektorer. Ytterligare skäl för en nära anknytning till
regeringen var att möjligheterna till förnyelse och utveckling av den
reguljära politiken skulle minska utan tillgång till den kunskap som
Arvsfondsdelegationen tillgodogör sig i sin stödgivning. Arvsfondsdelegationen beslutar sedan en lagändring 2004 om all fördelning av
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stöd ur Allmänna arvsfonden. Om det finns särskilda skäl får regeringen, efter förslag från Arvsfondsdelegationen, emellertid besluta
att annan myndighet ska fördela visst stöd ur fonden. Något sådant
beslut har dock ännu inte fattats.
Arvsfondsdelegationen tillhör gruppen nämndmyndigheter. Ledamöterna i nämnden, som utses av regeringen, utgör tillsammans
delegationens ledning. Karaktäristiskt för en nämndmyndighet är att
den ansvarar för verkställighetsbeslut inom ett avgränsat område
genom en i grunden kollektiv beslutsform. En nämndmyndighet kan
ha en värdmyndighet och den behöver inte ha egen personal eller
egen ekonomi. Arvsfondsdelegationens värdmyndighet är sedan 2010
Kammarkollegiet, som bistår delegationen med bl.a. kanslistöd och
som utför administrativa och handläggande uppgifter åt delegationen.
Arvsfondsdelegationen har således varken egen personal eller egen
ekonomi.
Arvsfondsdelegationens uppgift är att fördela stöd ur fonden.
Arvsfondsdelegationen har även i uppgift att informera allmänheten
om fondens ändamål och fondmedlens användningsområde samt att
ha en samlad strategi för uppföljning och utvärdering av beviljade
stöd. Dessutom tillkommer uppgifter som avser återkrav av stöd och
ekonomiadministration, vilka utförs av Kammarkollegiet. Arbetsuppgifterna regleras i lagen om Allmänna arvsfonden och i den tillhörande förordningen. Kostnaderna för Arvsfondsdelegationens verksamhet betalas med medel ur Allmänna arvsfonden på grunder som
regeringen har bestämt.
Kammarkollegiet förvaltar Allmänna arvsfonden som en särskild
fond, skild från statskapitalet. Kollegiet företräder fondens intressen
och för talan i mål och ärenden som rör fonden. Kammarkollegiet
betalar ut beviljat stöd efter rekvisition. Kollegiet bevakar också att
dödsbon som fonden har del i avvecklas på ett riktigt sätt och tar
ställning i frågor som rör återbetalning av stöd från fonden.
Kapitalförvaltningen sker i syfte att tillgodose både behovet av en
god direktavkastning och önskemålet om värdebeständighet. Förvaltningen av Allmänna arvsfonden och andra fondmedel som Kammarkollegiet förvaltar – förutom stiftelser – regleras i förordningen
(1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning.
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I vissa fall får Allmänna arvsfonden avstå från arv eller försäkringsbelopp till förmån för någon annan. Kammarkollegiet beslutar
i dessa ärenden när värdet enligt bouppteckningen inte överstiger
två miljoner kronor. I övriga ärenden beslutar regeringen. Kammarkollegiet ska även överlämna ärenden av särskild vikt till regeringen.
De kostnader Kammarkollegiet har för att företräda och förvalta
Allmänna arvsfonden betalas med medel ur fonden enligt regler som
regeringen bestämmer.
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4

Arvsfondsdelegationens
stödgivning – reglering, praxis
och arbetssätt

4.1

Inledning

Stöd ur Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projektverksamhet till förmån för barn, unga och personer
som har funktionsnedsättning. I detta kapitel beskrivs de regler som
gäller för stöd ur Allmänna arvsfonden. Vidare beskrivs den praxis
som har vuxit fram i Arvsfondsdelegationens stödgivning samt statistiken över stödgivningen under senare år. Regeringens styrning av
stödgivningen beskrivs också i kapitlet. Slutligen innehåller kapitlet
en redogörelse över Arvsfondsdelegationens arbetssätt samt över
myndighetens uppföljning och utvärdering av beviljat och utbetalt stöd.

4.2

Reglering, praxis och stödgivning ur Allmänna
arvsfonden

4.2.1

Allmänna arvsfondens målgrupper samt stödmottagare

De grundläggande bestämmelserna om vem som kan få stöd ur
fonden finns under rubriken Allmänna arvsfondens ändamål i lagen
(1994:243) om Allmänna arvsfonden. Här framgår att Allmänna
arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär
till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder (5 §). Målgrupperna för stöd är alltså barn (0–11 år), ungdomar
(12–25 år) och personer som har funktionsnedsättning.
Huvudregeln är att stöd endast får lämnas till organisationer som
bedriver ideell verksamhet (7 §). Stöd får alltså inte lämnas till enskilda personer. Om det finns särskilda skäl får stöd lämnas till en
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offentlig huvudman. Kravet på särskilda skäl syftar till att stöd ur
fonden inte ska medverka till en kostnadsövervältring från offentlig
verksamhet till fonden. Ett särskilt skäl för att lämna stöd till en
offentlig huvudman kan enligt förarbetena (prop. 1993/94:124 s. 22
och 38) vara att stödet utvecklar frivilliga och ideella insatser i
anslutning till offentlig verksamhet eller att en kommun i samverkan
med en ideell organisation vill förnya eller utveckla sin verksamhet.
Ett annat särskilt skäl kan vara att en kommun i samverkan med en
sammanslutning som inte är en juridisk person vill utveckla verksamhet som bedrivs av det allmänna eller initiera en ny verksamhet
inom det allmännas verksamhetsområde. Offentlig huvudman får
dock inte ges stöd till investeringar (7 § andra meningen). Sådant
stöd avser stöd till anläggningar, lokaler och utrustning.
4.2.2

Kriterierna för stöd i lagen om Allmänna arvsfonden

Den tidigare lagen om Allmänna arvsfonden innehöll inte någon
uttrycklig bestämmelse om vilka kriterier som skulle tillämpas för
stöd. I samband med att bl.a. delegationsmöjligheten i stödärenden
infördes år 1969 gjordes följande uttalanden i förarbetena om inriktningen av stödet (prop. 1969:83 s. 44).
[Bidragen] ur arvsfonden [har] varit av särskilt värde därigenom att de
har inriktats på att stödja initiativ till ny verksamhet och vidareutveckling av påbörjad verksamhet. Tack vare sådana bidrag har det ofta varit
möjligt att pröva uppslag till nya hjälpformer. I många fall har dessa
sedermera fått vidare spridning och övergått till att bedrivas i reguljär
väg med ekonomiskt stöd från det allmänna. Det synes angeläget att
denna inriktning av arvsfondens verksamhet behålls. Just genom att stimulera till utveckling och prövning av nya idéer kan arvsfondsbidragen
fylla en väsentlig uppgift.

Den nuvarande bestämmelsen om kriterier för stöd trädde i kraft
genom införandet av 1994 års lag om Allmänna arvsfonden. Frågan
om kriterier för stöd hade då utretts av 1991 års arvsfondsutredning,
som i sitt betänkande Allmänna arvsfonden (SOU 1992:120) analyserade stödgivningen ur arvsfonden. Utredningen anförde bl.a. följande
skäl för sitt förslag (s. 77 f.).
Arvsfonden har under årens lopp medverkat till ett nyskapande av olika
verksamhetsformer i avsikt att förbättra situationen för barn, ungdomar
och handikappade. Genom fonden har nya idéer och visioner snabbt
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kunnat prövas och berörda organisationer och föreningar har därigenom
kunnat skapa verksamhetsformer som dels kompletterar samhällets insatser dels förbättrar de samhälleliga verksamhetsformerna. Stöden har
inriktats på initiativ till ny verksamhet samt vidareutveckling av befintlig verksamhet. Härigenom har det varit möjligt att pröva nya hjälpformer som sedermera i många fall fått vidare spridning och övergått till
att bedrivas på reguljär väg med ekonomiskt stöd från det allmänna.

Utredningen föreslog att Allmänna arvsfonden skulle ha till ändamål
att utveckla och stödja verksamhet till förmån för barn, ungdomar
och personer som har funktionsnedsättning. Begreppet utveckla avsåg att markera att fondens ändamål är framåtsyftande och att stöd
ur fonden ska stimulera till utveckling och prövning av nya idéer.
Genom att begreppet stödja lades till skulle fonden också i fortsättningen få möjlighet att – utan särskilt utvecklingskrav – lämna
stöd till bl.a. investeringar.
Regeringen omarbetade i den efterföljande propositionen utredningens förslag om att stöd ur fonden skulle gå till att utveckla och
stödja verksamhet för målgrupperna till att stöd i första hand ska gå
till verksamhet som är nyskapande och utvecklande för målgrupperna. Regeringen uttalade i detta sammanhang bl.a. följande
(prop. 1993/94:124 s. 20 f.).
Allmänna arvsfondens ändamålsinriktning har alltid varit framåtsyftande.
En strävan har varit att stimulera till utveckling och prövande av nya
idéer. Från denna utgångspunkt innebär nuvarande praxis – att i vissa
fall ge stöd åt verksamhet utan krav på förnyelse och utveckling – ett
avsteg från den principiella inriktningen av ändamålet.
Regeringens förslag har som utgångspunkt att stöd ur arvsfonden inte
får ges till befintlig och kontinuerlig verksamhet. Enligt regeringens
uppfattning kan det dock även finnas investeringsbehov inom de
ifrågavarande målgruppernas verksamhet som är särskilt angelägna att
stödja och som inte finansieras genom statliga bidrag.
[…]
Mot denna bakgrund anser regeringen att stöd ur Allmänna arvsfonden
som huvudregel endast skall lämnas till förnyande och utvecklande verksamhet. Dessutom kan, om det bedöms som särskilt angeläget, stöd
även kunna lämnas till ideella organisationers anläggningar, lokaler,
inventarier och utrustning, om dessa behövs för att en verksamhet skall
kunna utvecklas. Stödet skall då avse kostnader som inte kan täckas
genom statliga bidrag.
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Stöd ur Allmänna arvsfonden bör inte heller i fortsättningen få lämnas
som ett allmänt drift- eller organisationsstöd.

Regeringens förslag antogs av riksdagen och det följer därför numera
av 6 § första meningen lagen om Allmänna arvsfonden att stöd ur
fonden i första hand ska lämnas till verksamhet som är nyskapande
och utvecklande. Sådant stöd får också, om det bedöms som särskilt
angeläget, lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning (andra meningen).
Det stöd som regleras i paragrafens första mening kallas ofta
projektstöd. Stödet som avses i den andra meningen benämns av
Arvsfondsdelegationen som lokalstöd.
Med begreppet nyskapande och utvecklande verksamhet avsåg
regeringen att markera att fondens ändamål är framåtsyftande och
att stöd ur fonden ska stimulera till verksamhet som innebär utveckling
och prövande av nya idéer. Regeringen anförde (prop. 1993/94:124
s. 37 f.) att det för stöd till anläggningar eller lokaler (inköp, ny-, omeller tillbyggnad) och utrustning, krävs att investeringarna behövs för
att en verksamhet ska kunna utvecklas. Regeringen uttalade vidare att
stöd ur fonden inte får fungera som ett allmänt stöd till en löpande
verksamhet.
I detta sammanhang kan också nämnas bestämmelsen i 9 a § lagen
om Allmänna arvsfonden. Av denna paragraf följer att en organisation som beviljas lokalstöd i normalfallet ska förbinda sig att under
minst tio år använda den lokal eller den anläggning som stödet avser
för det ändamål och med de villkor som förutsattes när stödet beviljades. Den tioåriga förbindelsen behandlas i kapitel 8 och berörs
därför inte närmare i detta kapitel.
4.2.3

Arvsfondsdelegationens praxis

Bakgrund
Fram till år 1969 var regeringen enda beslutande organ i frågor om
stöd ur Allmänna arvsfonden. Genom en lagändring öppnades då en
möjlighet för regeringen att i vissa fall delegera beslutanderätten till
en underordnad myndighet.
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Vid införandet av den nuvarande lagen om Allmänna arvsfonden
1994 ansåg regeringen att det fanns skäl att delegera arvsfondsärenden som typiskt sett inte krävde ställningstaganden från regeringen till en särskild myndighet. Mot denna bakgrund inrättades
Arvsfondsdelegationen, som sedan 2004 beslutar om allt stöd ur
fonden. Arvsfondsdelegationen har sedan övertagandet av denna beslutsfunktion vidareutvecklat den praxis som regeringen tidigare
etablerat. Utöver de ovan redovisade lagstadgade kriterierna för stöd
i 6 § lagen om Allmänna arvsfonden har det i beslutspraxis utarbetats
ytterligare kriterier för stöd. Nedan följer en redovisning av Arvsfondsdelegationens nuvarande praxis för beviljande av stöd ur fonden.
På Allmänna arvsfondens webbplats och i Arvsfondsdelegationens
årliga verksamhetsberättelser beskrivs de kriterier som delegationen
tillämpar i sin praxis. Vi har också inhämtat uppgifter om innehållet
i praxis genom Arvsfondsdelegationens representant som är expert i
denna utredning.
I redovisningen nedan avseende innehållet i Arvsfondsdelegationens
praxis används begreppet ”projekt” för att beskriva praxis. I detta
sammanhang används begreppet både för projekt- och lokalstödsverksamhet, dvs. de övergripande kriterierna för stöd tillämpas för
båda stödformerna. Kriterierna presenteras i den ordning de anges
på Allmänna arvsfondens webbplats.
De övergripande kriterierna för stöd
1. Målgruppen ska vara delaktig
Projektets målgrupper ska vara aktiva i projektet från start till slut.
Det är målgruppernas behov som ska styra projektets syfte och mål.
För varje stödansökan görs en bedömning i vilken utsträckning barn,
ungdomar eller personer som har funktionsnedsättning själva är delaktiga i planeringen och genomförandet av projektet. Projektet ska
vara efterfrågat av målgruppen och målgruppen ska helst ha varit
delaktig i att ta fram själva ansökan. Målgruppen ska också ha en
aktiv roll i verksamheten efter projektets slut. Om inte den sökande
organisationen utgörs av målgruppen ska organisationen kunna beskriva hur den har undersökt målgruppens behov och hur väl verksamheten motsvarar behoven samt hur målgruppens idéer och perspektiv har tagits till vara i utformningen av verksamheten.
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2. Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande
Kravet på att en verksamhet ska vara nyskapade och utvecklande
följer som ovan angetts av 6 § lagen om Allmänna arvsfonden. En
nyskapande och utvecklande verksamhet kan enligt Arvsfondsdelegationens praxis t.ex. vara att en ny metod prövas eller att en helt ny
verksamhet startas. En redan existerande verksamhet kan uppfylla
kravet om den vänder sig till en ny målgrupp eller utvecklar verksamheten i en ny riktning. Det kan också vara nyskapande och
utvecklande att pröva nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya
former av mötesplatser. Om relevanta erfarenheter från liknande
metodutveckling finns tillgängliga och kan användas av den sökande
organisationen kan detta vara ett skäl för avslag på stödansökan.
Graden av nyskapande måste vidare sättas i ett sammanhang för att
kunna bedömas, dvs. en idé är nyskapande i förhållande till någon
annat som görs eller inte görs.
Kraven på särskilda skäl för att bevilja stöd till offentlig huvudman innebär att det i de fallen ställs särskilt höga krav på att projektet
är nyskapande och att det bedrivs i nära samarbete med en ideell
organisation.
3. Det ska finnas en plan för överlevnad
Det ska finnas en plan över hur verksamheten eller metoden lever
vidare efter projektets slut samt för hur projektets erfarenheter tas
till vara och sprids. Det ska alltså finnas förutsättningar för att verksamheten ska kunna leva vidare när finansieringen från fonden upphör och en plan för överlevnad ska bifogas ansökan om stöd. Exempel på hur en verksamhet kan överleva är att projektet inlemmas i
den stödmottagande organisationens ordinarie verksamhet. Ett projekt kan också leva vidare om någon annan aktör tar över verksamheten från den projektägande organisationen. Kriteriet kan också
vara uppfyllt om organisationen sprider metoder som har utvecklats
i projektet.
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Demokrativillkor
Utöver att uppfylla de tre ovan beskrivna övergripande kriterierna
måste verksamheter som söker stöd ur Allmänna arvsfonden vila på
en demokratisk grund. Detta tillkommande kriterium beskrivs och
behandlas närmare i avsnitt 5.2.1 och berörs därför inte i detta sammanhang.
Närmare om projektstöd
I fråga om stöd till projekt tillämpas som framgått ovan de tre övergripande kriterierna för stöd samt det ovan angivna demokrativillkoret. För projektstöd ställs det i övrigt som särskilt krav att
ideella organisationer måste ha funnits i minst ett år för att få stöd
ur fonden. Vidare ges som huvudregel stöd för en projekttid om
maximalt tre år.
Den praxis som Arvsfondsdelegationen tillämpar i dag vad gäller
kriteriet nyskapade och utvecklande för projektstöd innebär att det
inte finns något krav på att projektet är unikt för hela riket för att
vara stödberättigat, men en bedömning görs utifrån geografiska och
demografiska förutsättningar i olika delar av landet. Om en organisation vill göra något som är helt nytt just för den organisationen, men
som redan är etablerat under liknande förutsättningar i andra delar
av landet bedöms projektet enligt praxis som inte tillräckligt nyskapande.
Stöd kan ges till en förstudie till ett projekt om ämnet är särskilt
komplicerat eller om projektidén är mycket omfattande. Stöd till en
förstudie beviljas inte för normalt förarbete inför en ansökan, som
t.ex. för att undersöka målgruppens intresse och delaktighet eller för
finna samarbetspartners. En förstudie garanterar inte stöd för ett
efterföljande projekt. En förstudie kan som längst pågå under sex
månader och stöd ges som högst med 500 000 kronor.
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Närmare om lokalstöd
Stödformen lokalstöd innebär att en organisation kan erhålla stöd
för ny, om- och tillbyggnad av en lokal eller anläggning som behövs
för att driva en nyskapande och utvecklande verksamhet. Som angetts ovan kan sådant stöd inte ges till en offentlig huvudman. Av
Arvsfondsdelegationens praxis följer att delegationen även för lokalstöd tillämpar de ovan redovisade övergripande kriterierna för stöd
samt det ovan angivna demokrativillkoret. Vad gäller kriteriet om
nyskapande och utvecklande verksamhet anges på Allmänna arvsfondens webbplats att verksamheten som planeras i lokalen eller
anläggningen ska vara nyskapande och utvecklande på orten, och
tydligt skilja sig från den sökande organisationens vanliga verksamhet. Arvsfondsdelegationen tillämpar en regel om en mils radie för
att bedöma om verksamhet är nyskapande och utvecklande på orten.
Hänsyn tas alltså till att förutsättningarna skiljer sig åt på olika orter.
Kravet på nyskapande och utvecklande i fråga om lokalstöd kan också
innebära att organisationen aktivt riktar sig till en ny målgrupp.
Kravet på nyskapande och utvecklande verksamhet innebär att
stöd inte ges till sedvanligt underhåll eller reparationer, t.ex. byte av
värmesystem, omläggning av tak eller målning. Inte heller ges stöd
för utbyggnad av lokaler p.g.a. att föreningen har fått fler medlemmar. Vidare ges inte stöd till ombyggnation i syfte att tillgänglighetsanpassa en lokal, om inte tillgänglighetsanpassningen är en del
av en ny verksamhet.
Lokalstöd ges inte heller för inköp av lös utrustning t.ex. möbler
eller flyttbara anläggningar, såsom tält, flytbryggor eller snökanoner.
Sökanden kan emellertid beviljas lokalstöd för utrustning som har en
avskrivningstid på minst tio år om den är fast installerad i en byggnad.
I detta sammanhang kan nämnas att inom ramen för ett projektstöd
kan dock ersättning ges för inköp av lös utrustning, som t.ex. datorer
eller kameror, som behövs för att projektet ska kunna genomföras.
Tidigare fanns det inget fastställt maxbelopp för lokalstöd, men
sökanden kunde som högst beviljas stöd motsvarande 75 procent av
totalkostnaden för byggnationen. Sedan december 2017 kan sökanden i normalfallet beviljas upp till 70 procent av totala godkända
kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. Beviljat belopp kan dock högst uppgå till fem miljoner kronor
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inklusive mervärdesskatt eller fyra miljoner kronor exklusive mervärdesskatt. Denna praxis kan frångås i enskilda fall.
Arvsfondsdelegationen beviljar inte stöd till lokaler för verksamhet som konkurrerar med kommunens eller annan offentlig huvudmans verksamhet. Inför samtliga beslut om bifall för lokalstödsansökningar äger en dialog rum mellan Arvsfondsdelegationen och
berörd kommun.
Utöver de tre ovan listade övergripande kriterierna ställs också
ytterligare villkor upp för lokalstöd i Arvsfondsdelegationens praxis.
• Lokalen eller anläggningen ska ägas av den sökande föreningen
eller hyras med långtidskontrakt.
• Ideella föreningar och organisationer ska ha funnits i minst två år
för att kunna få lokalstöd.
• Alla lokaler och anläggningar som Arvsfonden ger stöd till ska
vara tillgänglighetsanpassade för personer som har funktionsnedsättning.
• I fråga om lokalstödsansökningar som innefattar anläggning av
konstgräs uppställs vissa ytterligare villkor för stöd eftersom användningen av gummigranulat vid anläggning av konstgräs är problematiskt ur miljösynpunkt; bl.a. krävs att föreningen ska samråda med berörd kommun vid projektering, inköp, underhåll och
deponi av konstgräs som innehåller gummigranulat.
4.2.4

Stödgivningen ur Allmänna arvsfonden

Översikt över antalet ansökningar om stöd
Antalet ansökningar om stöd ur Allmänna arvsfonden har minskat
under senare år samtidigt som bifallsfrekvensen har ökat. Enligt
Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2016 (s. 6) har
det varit en medveten strategi att öka kvaliteten på inkommande
ansökningar och att minska antalet ansökningar med låg potential
att få stöd ur fonden genom att ge högkvalitativt stöd och ha ett
coachande förhållningssätt gentemot bidragssökande organisationer.
I verksamhetsberättelsen görs bedömningen att det i huvudsak är
positivt att antalet ansökningar har minskat, eftersom kvaliteten i
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ansökningarna har blivit bättre. De högre krav som ställs på ansökande organisationer till följd av att kraven på beslutsunderlag har
höjts kan dock enligt verksamhetsberättelsen leda till att vissa ansökningar med potential att beviljas stöd inte inkommer.
I tabellerna 4.1 respektive 4.2 framgår antalet ansökningar och
fördelning av bifall och avslag för de senaste åren. Statistiken har
inhämtats från Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelser från
2013–2017.

Den beräknade bifallsfrekvensen i tabell 4.2 ovan avser inte bara nya
ansökningar utan även fortsättningsansökningar och tilläggsansökningar.
Genom en ny ansökan begär den sökande organisationen projektstöd eller lokalstöd. Under 2016 började Arvsfondsdelegationen
fatta fleråriga beslut för projektstöd. Tidigare fattades beslut för
ett år i taget för fleråriga projekt och för att ett projektstöd då skulle
kunna fortsätta ges efter det första projektåret krävdes att den sökande organisationen inför varje nytt projektår gav in en fortsättningsansökan. Omställningen till fleråriga beslut gör det svårt att
jämföra volymen beslutade medel och antal bifallsbeslut över åren.
En tilläggsansökan är en ansökan om ytterligare medel än vad som
redan beviljats för ett projekt eller en lokal. Statistiken i tabellerna
ovan innehåller dessutom ansökningar och beslut för både projektstöd och lokalstöd. Statistik avseende inkomna nya ansökningar
samt antal bifallsbeslut och avslagsbeslut avseende nya ansökningar
för projektstöd respektive lokalstöd framgår av tabellerna 4.3 och
4.4. Statistiken har inhämtats direkt från Arvsfondsdelegationen.
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Enligt Allmänna arvsfondens verksamhetsberättelse för 2017 (s. 17)
har skälen för att avslå ansökningar bl.a. varit att projekten inte har
bedömts vara tillräckligt nyskapande, att ansökan kommit från offentlig huvudman utan samarbete med ideell organisation eller avsett
verksamhet som redan finns som reguljär verksamhet. Andra ansökningar har avslagits på grund av att de avsett kostnader för enstaka
arrangemang, att de inte haft en rimlig plan för projektets överlevnad
eller att ansökan kommit från enskilda personer eller nystartade
föreningar. Någon statistik om fördelningen av avslagsgrunder finns
enligt Arvsfondsdelegationen inte att tillgå.
Fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden
Under 2017 meddelades 369 bifallsbeslut om stöd ur Allmänna arvsfonden, varav 53 stycken utgjorde beslut om lokalstöd. Av de 597 miljoner kronor1 som fördelades under året utgjorde 484 miljoner kronor projektstöd och 113 miljoner kronor lokalstöd. Av de nystartade
Om justeringar görs för att ett antal projekt tidsmässigt försköts till efter årsskiftet 2017/18,
som en effekt av övergången till fleråriga beslut, är siffran 671 miljoner kronor. Mätt som
fleråriga beslut fattade Arvsfondsdelegationen beslut om 1 011 miljoner kronor under 2017
(Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse 2017 s. 4)
1
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projekt som beviljades stöd under 2017 hade 63 procent av de sökande organisationerna inte fått medel ur fonden tidigare. Fördelningen av antalet bifallsbeslut på olika kategorier av organisationer
framgår av tabell 4.5 (Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse
för 2017 s. 29).

Arvsfondsdelegationen kan uppmärksamma en specifik målgrupp
eller ett angeläget område genom särskilda satsningar. En särskild
satsning innebär att delegationen under en period fokuserar särskilt
på området eller målgruppen. Under tiden satsningen pågår genomförs särskilda kommunikationsinsatser för att få in fler ansökningar
som överensstämmer med satsningens inriktning och syfte. I övrigt
gäller samma krav som för övriga projekt. Under 2017 pågick en
sådan satsning, den s.k. Nyanländasatsningen, som ska bidra till att
underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i samhälle. Satsningen lanserades under 2016 efter det att regeringen i en tidigare skrivelse till riksdagen (skr. 2014/15:132) påtalat
behovet av en sådan satsning. Under 2017 beviljades totalt 91 miljoner kronor till projekt inom satsningen, varav 51 miljoner kronor
gick till 38 nya projekt (Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse
2017 s. 31).
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I regeringens skrivelser om redovisning av fördelning av medel
från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017 respektive budgetåret 2016 (skr. 2017/18:277 s. 7 och skr. 2016/17:211 s. 8) redovisas
utdelningsbara och utdelade medel enligt vad som anges i tabell 4.6.

* Efter korrigering av restituerade arvsmedel läggs en tiondel av de medel som tillfallit fonden under
ett år till fondkapitalet enligt 2 § lagen om Allmänna arvsfonden.

De utdelade medlen ligger väsentligt över de utdelningsbara medlen
under 2016 och 2017. Detta förklaras av att Arvsfondsdelegationen
från och med 2016 beslutar om projektmedel för tre år i taget i stället
för, som tidigare, ett år i taget (skr. 2016/17:211 s. 8). För att jämföra beslutsvolymen för 2016 och 2017 med tidigare år bör de fleråriga besluten beräknas som om de vore ettåriga. Med en sådan
justering fördelades det under 2016 734 miljoner kronor i stöd
(skr. 2016/17:211 s. 13). Motsvarande siffra för 2017 är 597 miljoner kronor (skr. 2017/18:277 s. 12). Av detta framgår att beloppet
för 2017 avviker från trenden av ökade stödvolymer under perioden
2013–2016. Nedgången har enligt regeringen flera orsaker
(skr. 2017/18:277 s. 12). Övergången från ettåriga till fleråriga beslut
medförde att 43 projekt som annars skulle ha fått beslut om fortsatt
finansiering ur Arvsfonden under 2017 flyttades framåt till 2018 för
beslut eller godkännande. Övergången till fleråriga beslut medförde
också att tid och resurser behövde avsättas till utveckling av nya
rutiner och framtagande av beslutsunderlag. En tredje orsak till en
minskad beslutsvolym var att det fanns ett rekryteringsbehov av
handläggare för lokalstödsansökningar, vilket ledde till färre beslut.
Samtliga orsaker bedöms av regeringen vara av engångs- eller extraordinär karaktär.
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Enligt Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017
fanns det per 2017-12-31 ett belopp uppgående till 997 miljoner kronor tillgängligt för delegationen att fatta beslut om under 2018 enligt
tabellen nedan som visar utgående fritt kapital samt beslutade och
utbetalda bidrag under året (Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse 2017 s. 10).

Skillnaden i storlek mellan utdelningsbara medel i regeringens skrivelse och utgående fritt kapital i Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse beror på att outnyttjade utdelningsbara medel görs
tillgängliga för utdelning under nästkommande år. På så sätt har det
byggts upp en buffert av sparade disponibla medel från tidigare år.
Arvsfondsdelegationen anger följande i sin verksamhetsberättelse
för 2016 (s. 9 f.).
Med tanke på att medelsinflödet till Allmänna arvsfonden är förenat
med osäkerhet och att Arvsfondsdelegationen gör finansiella åtaganden
upp till tre år är det nödvändigt med en buffert i form av sparade
disponibla medel. Under en rad av år har denna buffert vuxit, trots att
volymen beslutade medel har ökat med nästan 200 procent sedan 2004.
Som delegationen redovisat i tidigare verksamhetsberättelser till regeringen
bör volymen beviljade projektmedel de närmaste åren ligga på en nivå
som gör att de sparade disponibla medlen minskar i en rimlig takt.
Genom den högsta beslutsvolymen av arvsfondsprojekt någonsin (mätt
i ettåriga beslut) och det faktum att Arvsfondsdelegationen började
fatta fleråriga beslut 2016 minskade volymen disponibla medel för Arvsfondsdelegationen inför 2017 med 379 miljoner kronor till 1 037 miljoner kronor. Om effekten av de fleråriga besluten räknas bort minskade
volymen disponibla medel inför 2017 marginellt.
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Trots att inflödet av medel genom dödsboavvecklingen var högre än
någonsin tidigare minskade således det disponibla beloppet för Arvsfondsdelegationen att fatta beslut om under 2017, jämfört med året
innan. Det påverkar inte Arvsfondsdelegationens verksamhet på kort
sikt, tack var den buffert som finns i form av sparade disponibla medel.
Däremot är det ett tecken på att volymen beviljade projektmedel nu är
uppe på en nivå som motsvarar de nya medel som årligen görs disponibla
för Arvsfondsdelegationen, d.v.s. det årliga inflödet av medel genom
dödsboavveckling och direktavkastningen från Allmänna arvsfonden.

I verksamhetsberättelsen för 2017 anges följande om de fleråriga
beslutens effekt på volymen disponibla medel (s. 4).
Omställningen till fleråriga beslut får även en effekt på volymen disponibla medel för Arvsfondsdelegationen att besluta om. Eftersom mer
medel binds upp genom de fleråriga besluten minskar ”fria” medel att
fatta beslut om. Det ger samtidigt en mer korrekt bild av hur mycket
som delegationen kan investera i nya projekt. Totalt fanns vid årsskiftet
2017/18 9792 miljoner kronor tillgängligt för Arvsfondsdelegationen att
fatta beslut om under 2018. Beloppet är lägre än för tidigare år, men
tillräckligt för att Arvsfondsdelegationen ska kunna fortsätta att finansiera utvecklingsprojekt över hela landet i samma utsträckning som tidigare.

Regeringens styrning
Eftersom varken myndighetsinstruktion eller regleringsbrev finns i
fråga om Arvsfondsdelegationens verksamhet är det lagen om Allmänna arvsfonden samt den tillhörande förordningen reglerar delegationens verksamhet.3 Av nämnda lag följer att regeringen ska ange
den kommande inriktningen av fondens stödgivning (31 § första
stycket).
Regeringen redovisar årligen i en skrivelse till riksdagen resultaten för Allmänna arvsfondens samlade verksamhet. I skrivelsen
redovisas bl.a. hur medlen från Allmänna arvsfonden har fördelats.
Regeringens skrivelse innehåller också den kommande inriktningen
för stödet ur fonden i enlighet med nämnda lagrum. Regeringen
Enligt uppgift från Arvsfondsdelegationen är siffran rätteligen 997 miljoner kronor, den i
citatet angivna siffran är ett skrivfel.
3
I Kammarkollegiets regleringsbrev anges dock att kollegiet ska redovisa kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden samt administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. I detta regleringsbrev finns också ett återrapporteringskrav med innebörden att myndigheten ska redovisa åtgärder för att bibehålla
kvaliteten i handläggningen och för att effektivisera verksamheten.
2
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anger här inriktningen på barnrättspolitiken, ungdomspolitiken och
funktionshinderspolitiken. Regeringen tar i skrivelsen också upp
områden som ses som särskilt angelägna att utveckla och prioritera
när delegationen fördelar medel. I skrivelsen för 2016 (skr. 2016/17:211
s. 53 f.) identifierar och beskriver regeringen tolv områden för fondens
tre målgrupper som bör prioriteras vid Arvsfondsdelegationens
medelsfördelning för året 2017. I skrivelsen framhålls att områdena
har många beröringspunkter och att ett projekt kan innehålla delar
som rör flera områden. De prioriterade områdena är projekt som
syftar till att: stärka barnets rättigheter, öka delaktighet och stärka
demokratin, förebygga våld, mobbning och trakasserier, främja ett
stärkt föräldraskap, främja psykisk och fysisk hälsa ökad delaktighet
i kulturlivet, främja etableringen på arbetsmarknaden, stärka rättigheterna för personer som har funktionsnedsättning, stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering, ökad jämställdhet och jämlikhet, ökad delaktighet och tillgänglighet för äldre personer som har funktionsnedsättning samt stärka inflytandet för barn
och unga.
Regeringens styrning får starkt genomslag i Arvsfondsdelegationens fördelning av stöd. Enligt Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017 (s. 23) gick drygt 592 miljoner kronor av beslutat
stöd under 2017 till projekt inom de av regeringen prioriterade områdena, vilket motsvarar 99 procent av de medel Arvsfondsdelegationen beslutade om under 2017. Sett till antalet var 362 av de projekt
som beslutades under året inom de prioriterade områdena, vilket
motsvarar 98 procent av samtliga projekt. Arvsfondsdelegationen
påpekar dock i verksamhetsberättelsen att de prioriterade områdena
har en både bred och övergripande inriktning.

4.3

Arvsfondsdelegationens arbetssätt

4.3.1

Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden

Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna
arvsfonden (8 § första meningen lagen om Allmänna arvsfonden).
Ansökan om stöd ur fonden ska göras skriftligen, och innehålla de
uppgifter som behövs för att bedöma sökandens förutsättningar att få
stöd ur fonden (9 § nämnda lag). Enligt 10 § förordningen (2004:484)
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om Allmänna arvsfonden ska en ansökan om stöd ur fonden innehålla en beskrivning av det ändamål (projekt) för vilket stöd söks,
ekonomisk kalkyl, tid och plats för genomförandet och plan för
dokumentation av projektet. Till ansökan ska i förekommande fall
bifogas sökandens stadgar och senaste verksamhetsberättelse samt
uppgifter om styrelsens sammansättning.
På Allmänna arvsfondens webbplats finns förtryckta ansökningsblanketter som ska användas vid ansökan om stöd ur fonden.
I blanketterna anges det närmare vilka uppgifter som efterfrågas.
Ansökningsblanketten för projektstöd omfattar åtta sidor och innehåller flera frågor om projektet som sökanden ska besvara. Ansökan
ska bl.a. innehålla en sammanfattning av projektet. Beskrivningen
ska innehålla projektets syfte, mål, målgrupp, metod, viktigaste aktiviteter och överlevnad efter projektets slut. Sökanden ska bl.a. ange
hur många ur projektets målgrupp som aktivt kommer att delta i
projektets aktiviteter. Vidare ska anges hur många andra personer ur
Arvsfondens målgrupper som kan uppskattas kan nås av projektets
information, erfarenheter och resultat, genom t.ex. en föreläsning,
en film eller en bok. Sökanden ska också beskriva projektets eventuella sekundära målgrupper (t.ex. anhöriga, yrkesgrupper, beslutsfattare, allmänheten) och hur många av dessa som beräknas att nås
genom projektet. Samarbetsparters och deras roller i projektets ska
också anges och beskrivas. När det gäller de tre kriterierna nyskapande och utvecklande, delaktighet och överlevnad ska sökanden
lämna svar på flera frågor. Sökanden ska bl.a. beskriva vad som är
nyskapande och utvecklande med projektet och hur det skiljer sig
från vad sökanden eller andra aktörer redan gör eller har gjort. Sökanden ska dessutom besvara om projektidén kommer från målgruppen själv, och om så inte är fallet var den kommer ifrån och hur
sökanden har tagit reda på att målgruppen efterfrågar projektet. Målgruppens roll i planeringen ska också anges och hur den ska nås.
Sökanden ska också svara på vad som ska leva vidare efter avslutat
projekt och hur den fortsatta verksamheten ska drivas samt vad sökanden ska göra under projekttiden för att skapa förutsättningar för
att projektets resultat och erfarenheter ska kunna leva vidare efter
projekttiden. I ansökan ställs även frågan om hur sökanden ska arbeta
med jämställdhet, tillgänglighet och mångfald i projektet. Sökanden
ombeds ange om det finns några grupper som kan vara svårare att
inkludera i projektet eller som är särskilt viktiga att inkludera.
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Genom att underteckna ansökan intygar sökanden att de lämnade
uppgifterna är riktiga samt försäkrar att projektstödet kommer att
användas enligt de uppgifter som lämnats. Genom undertecknandet
bekräftar sökanden vidare att verksamheten i organisationen samt i
det planerade projektet inte strider mot Arvsfondens krav på demokratiska värderingar. Sökanden bekräftar samtidigt bl.a. att dokumentet Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden har
lästs och godtagits. Innehållet i detta dokument behandlas närmare
i kapitel 9 om kontroll av utbetalde medel och berörs därför inte i
detta sammanhang.
I ansökan om lokalstöd ska sökanden ge en kort sammanfattning
av den verksamhet som det söks stöd för samt berätta kort om orten,
föreningen och föreningens ordinarie verksamhet. Sökanden ska
också svara på vad finns på orten i dag när det gäller lokaler, anläggningar och verksamheter inom det område som sökanden verkar.
Vid ansökan om lokalstöd ska sökanden, i likhet med vad som är
fallet för projektstöd, besvara frågor om verksamhetens mål och
syfte samt målgrupp och dess delaktighet. När det gäller nyskapandegraden ska också ett flertal frågor besvaras, bl.a. om på vilket
sätt verksamheten i den lokal som avses är nyskapande och utvecklande jämfört med lokaler/anläggningar och verksamheter som
redan finns på orten och jämfört med den verksamhet som sökanden
bedriver i dag. I fråga om överlevnad ska sökanden besvara hur den
nya verksamheten ska kunna leva vidare i lokalen i minst tio år samt
hur driften av den nya verksamheten och lokalen ska finansieras efter
att byggnationen är färdigställd. I ansökningsblanketten för lokalstöd anges inte – till skillnad från projektstödsansökan – att verksamheten som ett villkor för att få stöd måste vila på demokratisk
grund. Sökanden tillfrågas inte heller om hur denne ska arbeta med
jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Ansökan ska undertecknas av organisationens firmatecknare. Någon försäkran om att lämnade
uppgifter är riktiga och att stödet kommer att användas enligt uppgifterna i ansökan görs inte genom undertecknandet av ansökan,
vilket alltså är en skillnad i förhållande till vad som är fallet för projektstöd. Inte heller godkänner sökanden genom undertecknandet
de generella villkoren för stöd, utan detta görs först vid begäran om
utbetalning av beviljat stöd (mer om detta, se kapitel 9). Här kan anmärkas att de generella villkor för stöd som ska godkännas i samband
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med ansökan om projektstöd även innehåller villkor tillämpliga för
lokalstöd.
De närmare kraven i fråga om budget, kostnadskalkyler och andra
uppgifter som efterfrågas i ansökningsförfarandet för projekt- respektive lokalstöd behandlas i kapitel 9.
4.3.2

Handläggningen av ansökningar

I takt med att Arvsfondsdelegationen hanterar allt större volymer av
beslutade projektmedel har handläggningsrutinerna av ansökningar
utvecklats under en rad av år i syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i beslutsfattandet. Handläggarna på Arvsfondsdelegationsenheten vid Kammarkollegiet använder ett coachande arbetssätt,
vilket innebär en löpande dialog under hela projektperioden med
projektledare och andra representanter för den stödmottagande
organisationen. I detta avsnitt beskrivs hur denna handläggning ser
ut. Information om handläggningen har inhämtats i kontakter med
Arvsfondsdelegationen. Handläggningsprocessen beskrivs också i
Statskontorets rapport Myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen
(2017:20, s. 39 ff.).
Innan en ansökan görs kan en sökande genom ett frågeformulär
pröva sin idé på Allmänna arvsfondens webbplats. Genom att svara
på frågorna i testet kan sökanden få besked om det är lämpligt att
skicka in en ansökan. Arvsfondsdelegationen har också en telefonjour som svarar på frågor från organisationer som är intresserade av
att söka stöd.
Efter att en ansökan har registrerats bedöms den av enhetschefen
som avgör huruvida ansökan uppfyller de formella kriterierna. Om
dessa kriterier är uppfyllda ges ansökan till en handläggare för kontroll om den är komplett. Om ansökan inte uppfyller kraven ska
sökanden ges möjlighet att komplettera den (11 § förordningen om
Allmänna arvsfonden). Bedöms ansökan kunna få bifall läses den av
ytterligare en handläggare för diskussion med den ansvariga handläggaren. Ansvarig handläggare bedömer om det finns behov av att
ge råd och stöd till organisationen i ansökningsförfarandet. Om
handläggaren t.ex. bedömer att ansökan inte är tillräcklig som beslutsunderlag, men ändå anser att den har potential att leda till ett
projekt som kan få stöd ur fonden kontaktar handläggaren sökanden
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med kompletterande frågor. Vidare kontaktas också uppgivna referenser och samarbetspartners. Sökanden informeras vid ansökningstillfället om att beslut i stödärendet kommer fattas ungefär sex
månader från det att ansökan kommit in.
Om handläggaren bedömer att en ansökan kommer att få bifall
granskar en controller den budget som bifogats ansökan. Därefter
föredras ansökan för ansvarig enhetschef i kvalitetsäkringssyfte. Ett
beslutsunderlag författat av den ansvariga handläggaren skickas sedan
till delegationens ledamöter en vecka innan delegationen sammanträder. Vid sammanträdet föredras ansökan av den ansvariga handläggaren och delegationen beslutar därefter om den ska beviljas eller
inte.
Om ansökan beviljas skickas ett meddelande om delegationens
beslut till sökanden. Till meddelandet fogas de generella villkoren
för stöd ur Allmänna arvsfonden, ett välkomstmeddelande med inbjudan till en obligatorisk introduktionsdag för projektledare samt
information om hur användningen av medel ska redovisas.
Skulle ansökan i stället avslås skickas ett meddelande om beslut
med detta innehåll till sökanden. Skälen för Arvsfondsdelegationens
avgörande anges kortfattat, t.ex. att projektet inte bedöms vara tillräckligt nyskapande samt att förutsättningarna för projektets genomförande är svaga. En annan avslagsgrund kan vara att projektet bedöms
vara en del av den sökande organisationens ordinarie verksamhet.
Som nämnts ovan kan ett projekt enligt praxis beviljas stöd ur
Allmänna arvsfonden under normalt högst tre år. Som angetts ovan
påbörjades 2016 en övergång till fleråriga projektstödsbeslut, vilket
innebär att delegationen beslutar vid ett tillfälle genom ett s.k. rambeslut att stöd ska utgå för hela projektperioden, i stället för att fatta
årliga beslut om beviljande av stöd. Föregående års projektredovisning ska dock godkännas innan medel ur Allmänna arvsfonden betalas ut för nästkommande år. Beslut om fortsatt utbetalning av stöd
fattas av enhetschefen vid Arvsfonsdelegationsenheten vid Kammarkollegiet.
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Uppföljning och utvärdering av beviljat stöd

Av 11 § lagen om Allmänna arvsfonden följer att den som beviljas
stöd ska föreläggas att inom viss tid efter mottagandet av medlen
skriftligen redovisa hur medlen har använts och på begäran lämna
det underlag som behövs för granskningen av redovisningen. I de
generella villkoren för stöd ur Allmänna arvsfonden finns en mer
ingående reglering för hur mottagna medel ska redovisas. Redovisningsskyldigheten och Arvsfondsdelegationens kontroll av den verksamhet som har beviljats stöd behandlas närmare i kapitel 9 och
berörs därför inte närmare i denna framställning.
Efter att en ansökan har beviljats har handläggarna på Arvsfondsdelegationsenheten återkommande kontakter med stödmottagaren
under den tid som projektet pågår. Handläggarna kan i denna kontakt ge råd och hjälp till stödmottagaren vid behov. En handläggare
ansvarar för mellan 40–90 pågående projekt. Ett antal projekt besöks
också av handläggaren i studiesyfte men även för kontroll av att
projektet drivs enligt plan.
På Allmänna arvsfondens webbplats har alla projekt- och lokalstödsverksamheter en egen sida. Där beskrivs verksamheten med
kontaktinformation till stödmottagaren. Informationen syftar till
att sprida kunskap om de projekt som har fått stöd och vad utbetalade medel används till.
Enligt 7 a § lagen om Allmänna arvsfonden ska Arvsfondsdelegationen ha en samlad strategi för uppföljning och utvärdering av
beviljade stöd. Vid större utvärderingar ska som huvudregel vetenskaplig expertis anlitas. Arvsfondsdelegationen låter därför forskare
utvärdera ett antal projekt varje år, för att ta tillvara de kunskaper,
erfarenheter och resultat som projekten genererat.
Arvsfondsdelegationen granskar de avslutade projektens slutredovisningar särskilt och grupperar dem i fyra olika kategorier. Kategoriseringen görs utifrån slutredovisningen samt kompletterande
diskussioner med de avslutade projekten. Den slutliga kategoriseringen
görs minst fyra månader efter det att stödet ur fonden har upphört.
Syftet med granskningen av slutredovisningarna är att kontrollera
att medlen har använts för avsett ändamål, att följa upp i vilken
omfattning projekten lever vidare samt ge kunskap om hur utbetalade medel lämnar spår. Under 2017 har totalt 155 projektstöd
(lokalstödsprojekt ingår inte i denna summa) slutredovisats och
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kategoriserats av Arvsfondsdelegationen, vilket redogörs för i myndighetens verksamhetsberättelse för 2017 (s. 41 ff.). I kategori ett
ingår de projekt som inte lyckats genomföra den verksamhet som de
hade beviljats medel för. Sex av de slutredovisade projekten placerades i denna kategori. I kategori två finns de projekt som genomfört projektverksamheten enligt plan, men vars verksamhet inte
lever vidare på ett tydligt sätt efter projektets slut. I denna kategori
placerades 65 av projekten. I den tredje kategorin finns projekt som
har tagit fram en metod eller ett nytt arbetssätt som sedan används i
organisationen eller av aktörer utanför organisationen och vars
erfarenheter tas tillvara på ett tydligt sätt, även om det kan vara svårt
att få en uppfattning om i vilken utsträckning detta sker. Av de
slutredovisade projekten placerades 32 stycken i denna kategori.
I den fjärde kategorin finns projekt där verksamheter lever vidare
helt eller delvis och finansieras av organisationen själv eller av kommun, landsting, avgifter eller via statliga medel. I denna kategori
placerades 52 projekt, varav majoriteten hade någon form av finansiering av offentlig sektor. Uppföljningen av redovisade projekt för
2017 visar således att 54 procent av projektens verksamhet lever
vidare i någon form (kategorierna tre och fyra). Under den senaste
elvaårsperioden har 1 505 avslutade projekt kategoriserats på det
beskrivna sättet. Av projekten lever drygt 50 procent vidare vid tidpunkten för kansliets granskning.
Arvsfondsdelegationen initierar även utvärderingar som utförs av
forskare inom det aktuella området. En viktig del i dessa utvärderingar är att kategorisera överlevnaden i de projekt som utvärderas.
Kategoriseringen görs på samma sätt som i Arvsfondsdelegationens
egna uppföljningar. Forskarna använder sig av bl.a. projektens dokumentation, enkäter samt intervjuer i detta arbete. I Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017 redovisas utvärderingsverksamhet som skett under året (s. 44 f.). Under 2017 avslutades
67 stycken utvärderingar och kategoriseringen omfattade 96 projekt. Av dessa projekt återfanns 42 stycken i kategorierna tre eller
fyra, dvs. cirka 44 procent av projekten överlevde i någon form efter
avslutat stöd. Den största delen av de utvärderade projekten, 50 stycken
återfanns i kategori två. En förklaring till varför andelen projekt som
överlever är något lägre än Arvsfondsdelegationens egen uppföljning
är enligt myndigheten att en av utvärderingarna som slutfördes 2017
omfattar projekt som till stor del genomfördes för mer än tio år
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sedan. I verksamhetsberättelsen för 2017 framgår vidare att under
elva år, 2007–2017, har 1 205 projekt kategoriserats av anlitade forskare
utifrån deras grad av överlevnad. De projekt som utvärderats av
forskarna har fått stöd ur fonden under perioden 1994–2017. Enligt
forskarnas bedömning lever drygt 48 procent (584 projekt) vidare i
någon form efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden har
upphört. Att även denna överlevnadsgrad är lägre än den som Arvsfondsdelegationen konstaterat i sin egen uppföljning kan enligt
myndigheten bero på att de projekt som följts upp följt upp går
längre tillbaka i tiden och att projekt som beviljas medel i dag ska ha
en plan för överlevnad, till skillnad från vad som tidigare var fallet.
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Demokrativillkor i lagstiftningen

5.1

Inledning

För många statsbidrag gäller ett krav på att sökande organisationer
måste respektera demokratiska värderingar för att komma i fråga för
bidraget. Något sådant lagstadgat demokrativillkor finns inte för
Allmänna arvsfondens stödgivning. Arvsfondsdelegationen tillämpar
dock i sin praxis ett demokrativillkor.
Vi har fått i uppdrag att föreslå hur ett villkor kan utformas som
säkerställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan beviljas
stöd ur fonden. Förslaget i den delen redovisas i avsnitt 7.4. Som en
bakgrund till uppdraget i denna del redovisas i detta kapitel ett urval
av de demokrativillkor som tillämpas i svensk lagstiftning. Kapitlet
innehåller också en redogörelse för innebörden av begreppet demokratiska värderingar.

5.2

Demokrativillkor som förutsättning
för statsbidrag m.m.

5.2.1

Arvsfondsdelegationens demokrativillkor

Som framgått innehåller lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
och den tillhörande förordningen inte något krav på att en organisation måste uppfylla ett demokrativillkor för att kunna beviljas
stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationen ställer dock i
sin praxis upp ett sådant villkor. För att en organisation ska få stöd
ur fonden krävs enligt detta villkor att:
• organisationens föreskrifter inte strider mot demokratins idéer,
• organisationen bedriver sin verksamhet på demokratisk grund,
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• organisationen avser att driva projektet på demokratisk grund,
och att
• den sökande organisationen har en demokratisk struktur, om den
är en ideell förening.
I det informationsmaterial som Arvsfondsdelegationen har tagit fram
anges också att verksamheter som får stöd ur Allmänna arvsfonden
måste vila på demokratisk grund, dvs. att verksamheten ska styras av
följande värderingar:
• Lika rättigheter och möjligheter – Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.
• Delaktighet och inflytande – Möjligheter för alla i projektet att ha
insyn i och kunna påverka verksamheten. Det kan till exempel
handla om att kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på.
• Inkludering – Aktivt arbete för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten. Inkludering
innebär ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet, dvs. att
alla ska kunna ta sig in i och vara på de platser där verksamheten
bedrivs och att alla ska kunna ta del av projektets information och
kommunikation.
Det har hittills inte förekommit att en organisation har fått avslag på
en ansökan om stöd ur fonden på den grunden att organisationen
inte uppfyller demokrativillkoret. Det har inte heller förekommit att
delegationen har avbrutit utbetalningar av vare sig projekt- eller lokalstöd, eller krävt återbetalning av utbetalt stöd, till följd av att det
efter att en ansökan har beviljats visat sig att demokrativillkoret inte
är uppfyllt.
Arvsfondsdelegationen har också utarbetat en demokratihandbok med tips och råd om hur intresserade kan starta en förening och
hur arbetet i en förening kan se ut bl.a. vad avser tillgänglighet, delaktighet och inkludering.
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Statligt stöd till det civila samhällets organisationer

Regeringens proposition En politik för det civila samhället
I propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55
s. 148) anges ett antal strukturella villkor som enligt regeringen bör
gälla som grundläggande förutsättningar för statliga organisationsbidrag till organisationer inom det civila samhället och andra statliga
bidrag av motsvarande karaktär. Enligt propositionen bör villkoren
successivt införas i samband med att bidragssystemen ses över och
förändras. Tre av de strukturella villkoren tar sikte på demokratifrågor, nämligen villkoren att den mottagande organisationen
– har ett syfte som överensstämmer med syftet för bidraget och som
är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle,
– är demokratiskt uppbyggd, och
– i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering på grund
av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning samt ålder, om det inte finns ett legitimt ändamål
för särbehandling.
Villkoret att organisationens syfte inte får strida mot de värderingar
som präglar ett demokratiskt samhälle bör enligt propositionen förstås
så att syftet ska vara förenligt med principerna om det demokratiska
styrelseskicket, respekt för de mänskliga rättigheterna, icke-diskriminering och jämställdhet samt att rasism ska motverkas (a. prop.
s. 155 f.).
Att en organisation är demokratiskt uppbyggd innebär enligt propositionen bl.a. att den är medlemsbaserad, dvs. att den har enskilda
medlemmar eller att den har medlemsorganisationer som i sin tur är
demokratiskt uppbyggda. Organisationen ska ha antagit stadgar och
vara demokratiskt organiserad. Föreningen ska vara organiserad
enligt traditionell föreningsmodell med öppet medlemskap och vara
demokratiskt uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Stadgarna bör bl.a. reglera hur beslut fattas, hur föreningen
företräds, hur ansvar kan utkrävas, hur stadgarna kan ändras och vad
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som krävs för att upplösa föreningen. För att en ideell förening ska
anses vara demokratiskt uppbyggd brukar det också krävas att den
leds av en styrelse som sköter föreningens angelägenheter för medlemmarnas räkning. Stiftelser har inte en demokratisk form i den
mening som villkoret avser. Enligt propositionen bör stiftelser inte
uteslutas från möjligheten att tilldelas verksamhets- eller projektbidrag. Vad gäller organisationsbidragen bör dock kravet på demokratisk struktur upprätthållas (s. 156 f.).
Av propositionen framgår att kravet på att en organisation i sin
verksamhet ska respektera demokratins idéer omfattar samma frågor
som villkoret att syftet ska vara förenligt med de värderingar som
präglar ett demokratiskt samhälle (se ovan). Eftersom det kan finnas
en skillnad mellan en organisations uttryckliga syfte, t.ex. enligt
stadgarna, och dess faktiska verksamhet är det i grunden fråga om två
olika villkor. Enligt propositionen är det viktigt principiellt, symboliskt och praktiskt sett att det nämns uttryckligen i villkoret att
respekt för demokratins idéer omfattar att principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering ska följas. Villkoret blir också
tydligare genom att det uttryckligen sägs vad villkoret innebär. Diskrimineringsgrunderna är hämtade ur diskrimineringslagen (2008:567).
Det är inte uteslutet att bidrag kan ges till en organisation vars
verksamhet enbart riktar sig till exempelvis kvinnor, män eller ungdomar under förutsättning att det finnas ett legitimt ändamål för
detta, t.ex. med hänsyn till organisationens syfte (a. prop. s. 157 f.).
Regeringen anförde under rubriken Uppföljning av strukturella
villkor för statsbidrag bl.a. följande (a. prop. s. 164).
En särskild fråga är hur strukturella villkor kan följas upp av den bidragsfördelande myndigheten. Detta är särskilt viktigt att överväga när
det gäller villkoren om att organisationens syfte inte får strida mot demokratins idéer och att organisationen i sin verksamhet ska respektera
demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud
mot diskriminering.
Strukturella villkor som gäller organisationens struktur och omfattning
bör prövas årligen. I denna prövning bör det ingå att myndigheten
granskar om organisationen bedrivit verksamhet i linje med syftet för
statsbidraget, […] att beslutsfattandet skett i demokratisk ordning m.m.
För att kontrollera att sådana villkor följts bör bidragsmyndigheten bl.a.
studera organisationens stadgar, verksamhetsberättelse, årsbokslut och
årsmötesprotokoll.
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Även om myndigheterna bör avhålla sig från att granska de register som
organisationer inom det civila samhället för över sina medlemmar, så
kan de be om uppgifter om medlemsantal samt statistik över könsmässig fördelning bland medlemmarna och i organisationens beslutande
organ. I den mån sådana uppgifter finns tillgängliga bör organisationen
även kunna uppge åldersmässig fördelning och fördelning mellan
svenskfödda och utlandsfödda bland medlemmar och förtroendevalda.
Vidare kan det vara aktuellt att be en organisation redovisa i vilken mån
den genomför aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och uppnå större jämlikhet och jämställdhet i organisationen, t.ex. om den har
en jämställdhetsplan eller likabehandlingsplan.
För att granskningen av de strukturella villkoren ska fungera är det av
stor vikt att myndigheten är mycket tydlig med vilka villkor som gäller
för ett bidrag, vad de innebär och vilken typ av rapportering som krävs
om hur villkoren följs.

Demokrativillkor som baseras på den modell som anges i den redovisade propositionen har införts i bl.a. förordningen (2011:1062) om
statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.
I förordningen anges som förutsättning för statsbidrag att den mottagande organisationen har antagit stadgar och är demokratiskt
organiserad (3 § första stycket 4) samt att den i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering (3 § första stycket 6). Vidare anges att den mottagande
organisationen är återbetalningsskyldig bl.a. om den orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp eller om
mottagaren borde ha insett att bidraget har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp (17 §). Liknande villkor finns i t.ex. förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk
grund och förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet
som värnar demokratin. Se vidare nedan under avsnittet statsbidrag
beslutade av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF).
Avslutningsvis kan också nämnas att det i promemorian En ny
stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället
(Ds 2018:4) föreslås att statsbidrag ska få lämnas för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället. Ett villkor för att bidrag
ska lämnas är enligt promemorians förslag att den sökande organisationen uppfyller ett demokrativillkor. Detta villkor är utformat med
utgångspunkt i det demokrativillkor som regeringen föreslagit i den
ovan nämnda propositionen.
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Översyn av visst statligt stöd till det civila samhället
I augusti 2014 tillsattes en utredning som fick i uppdrag att göra en
översyn av de statliga stöden till organisationer inom det civila samhället på områdena integration, diskriminering, främlingsfientlighet,
homofobi och andra former av intolerans samt nationella minoriteter. Resultatet av översynen presenterades i promemorian Statligt
stöd till civila samhället – en översyn av fyra bidragsförordningar samt
stödet till Exit (Ds 2015:38). Promemorian berör svårigheterna att på
ett rättssäkert sätt bedöma om en organisation har ett syfte som är
förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
och om en organisation i sin verksamhet respekterar demokratins
idéer. I promemorian anges bl.a. följande (s. 100).
Formuleringen ”i sin verksamhet respektera demokratins idéer” bör i
första hand tolkas så att kravet gäller respekt för demokratins idéer, inte
att staten ställer krav på att organisationerna aktivt ska verka för demokratins idéer med löpande program och verksamheter. Respekt för demokratins idéer innebär att verksamheten inte får bryta mot dem. Det kan
här röra sig om svåra avvägningar. Enligt svensk lagstiftning är inte
individens odemokratiska idéer olagliga, men att organisera sig och
planera en verksamhet för att aktivt arbeta mot homosexuellas rättigheter eller mot etniska eller religiösa gruppers rättigheter, för att sprida
rasistiska idéer eller för att avskaffa det demokratiska styrelseskicket ska
inte vara statsbidragsberättigat.

Enligt promemorian ligger det i sakens natur att det knappast är
möjligt att formulera en mer konkret definition än vad som gjorts i
den tidigare propositionen som samtidigt har samma breda uppslutning. I promemorian föreslås därför att demokrativillkoren ska vara
kvar med oförändrad utformning. De dokument som bör granskas
för att kontrollera demokrativillkoren är enligt promemorian den
sökande organisationens stadgar, policydokument, verksamhetsplaner,
verksamhetsberättelser, aktioner och aktiviteter samt presentationen på
Internet. Promemorian har remissbehandlats. Vid remissbehandlingen framfördes bl.a. att det skulle innebära en alltför resurskrävande kontroll att granska alla de dokument som promemorian förordar.
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Statsbidrag beslutade av MUCF
Demokrativillkoret i förordningar och praxis
MUCF är en myndighet under Utbildningsdepartementet, för frågor
som rör ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.
Myndigheten har genom instruktion, regleringsbrev, förordningar
och särskilda regeringsbeslut i uppdrag att fördela bidrag främst till
ideella organisationer och kommuner. Myndigheten beslutar bl.a.
om bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer. År 2016 fördelade MUCF drygt 600 miljoner kronor till kommuner och olika
organisationer i den civila sektorn. MUCF hanterar både projektbidrag (till verksamheter som är avgränsade i tid och aktiviteter) och
organisationsbidrag (till sökandens ordinarie och långsiktiga verksamhet).
För fyra organisationsbidrag och sju projektbidrag som handläggs av MUCF finns det i de förordningar som reglerar bidragen
krav på att organisationerna ska ha en demokratisk uppbyggnad och
bedriva verksamhet som inte strider mot demokratins idéer (sex av
förordningarna), alternativt i sin verksamhet respektera demokratins
idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering (fem av
förordningarna).
Myndigheten handlägger också ett verksamhetsbidrag, för vilket
det inte uppställs inte något demokrativillkor. Myndigheten tillämpar
dock i sin beslutspraxis demokrativillkoren även för detta bidrag.
MUCF framför i sin rapport Att verka demokratiskt – Redovisning
av hur MUCF granskar och följer upp demokrativillkoren för statsbidrag (2017-09-05) att myndigheten tolkar in ett demokrativillkor
i syftet med bidraget (s. 9). MUCF framför vidare att tillämpningen
överensstämmer regeringens uttalanden i propositionen En politik
för det civila samhället (2009/10:55) samt att det även finns stöd för
denna tillämpning i förslaget till en ny förordning för statligt stöd
till antidiskrimineringsverksamhet i utredningen Bättre skydd mot
diskriminering (SOU 2016:87).
MUCF prövar följaktligen dels om en organisation är demokratiskt uppbyggd, dels om den i sin verksamhet respekterar demokratins idéer. De två delarna prövas separat eftersom de inte alltid är
sammankopplade med varandra, t.ex. kan en öppet rasistisk organisation ha en demokratisk uppbyggnad (a. rapport s. 11).
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MUCF prövar kravet om demokratisk uppbyggnad i fråga om
ideella föreningar, men bedömer att det kravet inte är tillämpligt för
andra associationsformer som kan söka bidrag (t.ex. stiftelser eller
kommuner). Myndigheten utgår i sin prövning av detta villkor bl.a.
från föreningens stadgar, protokoll och verksamhetsberättelser. Det
ska t.ex. i föreningens stadgar framgå att majoritetsbeslut respekteras, att varje enskild medlem har rösträtt, att det finns en vald
styrelse och revisor samt att medlemskapet är öppet och frivilligt
(a. a. s. 11).
När det gäller prövningen om en sökande organisation uppfyller
villkoret om att i sin verksamhet respektera demokratins idéer tillämpade
MUCF tidigare demokrativillkoret i en vidare betydelse. Om en
organisation höll sig inom ramen för yttrandefriheten, med hänsyn
till grundlagsskyddade rättigheter eller annan lagstiftning, ansågs
verksamheten förenlig med demokratins idéer (a. a. s. 12).
MUCF:s praxis i fråga om villkoret att bedriva en demokratisk
verksamhet har utvecklats sedan hösten 2016. Myndigheten beslutade då om en striktare tillämpning av detta villkor samt om mer
ingående kontroller av stödmottagarna. Den nya restriktivare hållningen innebär att det ska stå klart vid prövning och under pågående
verksamhet att statsbidragen går till avsedda ändamål och att bidragen
inte motverkar grundläggande samhälleliga värderingar. Bakgrunden
till denna nya hållning är att det i några av de projekt och verksamheter har beviljats bidrag har framkommit uppgifter om att respekten för demokratiska rättigheter, t.ex. jämställdhet och icke-diskriminering har brustit (a. a. s. 12).
MUCF har sammanfattat de beslut som myndigheten har fattat
med den mer restriktiva praxisen och har på sin webbplats gett exempel på vad som anses vara i strid med demokratins idéer (a. a. s. 12 f.).
Listan på exempel, som alltså inte är uttömmande, är följande.
• I beslutade dokument, på webbsidor kopplade till organisationen
eller i sociala media, får det inte finnas skrivningar eller på annat
sätt uttryckas sådant som strider mot gällande lagstiftning (t.ex.
yttrande- eller tryckfrihetslagstiftningen).
• Företrädare för organisationen och inbjudna föreläsare ska respektera alla människors lika värde och inte uttrycka sig på ett sätt
som nedvärderar eller hetsar mot olika grupper i samhället (grundat
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på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning).
• Verksamheten ska inte vara exkluderande för människor grundat
på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning om det inte finns godtagbara skäl.
Den nya och mer restriktiva tolkningen av demokratibegreppet har
kommit till uttryck i myndighetens beslut fattade under 2016 och 2017.
I ett av dessa beslutade MUCF att avslå en ansökan om organisationsstöd för bidragsåret 2017 till Sverigedemokratisk ungdom,
SDU (beslut 2016-12-16, dnr 1255/16). I beslutet uttalade MUCF
bl.a. att det av SDU:s idéprogram samt av organisationens politik
kan utläsas att dess tolkning av svenskhet, vem som kan betraktas
som svensk samt tolkning av nationalism inte är förenligt med respekten för demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskriminering. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som
anförde bl.a. följande i sin dom (2017-05-23, mål nr 193–17).
Förvaltningsrätten anser att det inte kan anses strida mot demokratins
idéer att förespråka en restriktiv invandring. Av SDU:s idéprogram
framgår bl.a. att organisationen är mycket kritisk till invandring och
förespråkar en strikt och selektiv invandringspolitik. Programmet innehåller även generaliserande omdömen om invandrare och vissa utvalda
grupper av nyanlända. Invandrare tillskrivs i huvudsak negativa egenskaper och det framgår även att SDU anser att invandring utgör ett hot
mot den svenska nationella gemenskapen. De frågetecknen som uppkommer om SDU i sin verksamhet respekterar demokratins idéer får
med hänsyn till bevisbördans placering ligga SDU till last. Förvaltningsrätten anser därmed, i likhet med MUCF, efter en sammantagen
bedömning och med hänsyn till innehållet i SDU:s idéprogram att det
inte är visat att SDU uppfyller kravet på att i sin verksamhet respektera
demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.
Överklagandet ska därför avslås.

Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten i Stockholm
som avslog överklagandet och anslöt sig till förvaltningsrättens
bedömning (2018-01-26, mål nr 3762–17).
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Ett annat exempel på MUCF:s nya praxis från 2016 är ett beslut
i vilket Sveriges Unga Muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag till
barn- och ungdomsorganisationer för bidragsåret 2017 avslogs (beslut 2016-12-16, dnr 1439/16). I myndighetens motivering till avslagsbeslutet angavs bl.a. att det inte kan anses visat att SUM bedriver en
verksamhet som respekterar demokratins idéer inklusive principerna
om jämställdhet och förbud mot diskriminering; bl.a. anfördes att
SUM och dess medlemsorganisationer vid olika tillfällen har pekats
ut som en miljö där det förekommer individer som inte respekterar
demokratins idéer, inklusive principen om jämställdhet och förbud
mot diskriminering, samt att föreningen har kopplingar till andra
organisationer som kan betraktas som icke förenliga med demokratins idéer. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm
som biföll överklagandet på så sätt att det överklagade beslutet
upphävdes och målet visades åter till MUCF för fortsatt handläggning och nytt beslut (2017-11-14, mål nr 192–17).
Frågan i målet var om det hade visats att SUM i sin verksamhet
respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot
diskriminering, bl.a. vad gällde inbjudna föreläsare. Förvaltningsrätten uttalade bl.a. att det inte är helt klart hur uttrycket demokratins idéer ska tolkas. Domstolen hänvisade här till propositionen En
politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55 s. 155 ff.) där regeringen nämner respekten för de mänskliga rättigheterna, icke-diskriminering, jämställdhet samt att rasism ska motverkas. Enligt förvaltningsrättens mening fanns det inte någonting i det material som
getts in av organisationen (bl.a. stadgar och verksamhetsberättelse)
som skulle tyda på annat än att föreningen i sin verksamhet respekterar demokratins idéer. Förvaltningsrätten konstaterade vidare att
endast en av de föreläsare som MUCF ifrågasatte faktiskt hade deltagit i ett evenemang arrangerat av föreningen, och att MUCF inte
hade exemplifierat vilka uttalanden föreläsaren skulle ha gjort eller
på annat sätt preciserat sin uppgift i fråga om föreläsaren. Domstolen
konstaterade också att övriga föreläsare antingen hade avbokats eller
inte deltagit i ett arrangemang som föreningen ansvarade för.
Förvaltningsrätten uttalade vidare följande.
Det kan konstateras att det i och för sig har framkommit att de två
avbokade föreläsarna har uttryckt sig på ett sätt som kan anses stå i strid
med demokratins idéer och att dessa därför inte hade bort bjudas in av
SUM. Förvaltningsrätten anser dock att enbart det faktum att de bjudits
in – när de sedan avbokats – inte är tillräckligt för att anse att SUM i sin
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verksamhet inte respekterar demokratins idéer. Vid denna bedömning
beaktas även att de aktuella inbjudningarna ligger relativt långt tillbaka
i tiden. Den av MUCF åberopade studien saknar – i de delar som är av
intresse i detta mål – källhänvisningar, varför värdet av studien som bevisning får anses högst begränsat.
Förvaltningsrätten anser sammantaget att utredningen i målet inte visar
annat än att SUM i sin verksamhet respekterar demokratins idéer,
inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. MUCF har
därför inte haft fog för att avslå SUM:s ansökan om statsbidrag på den
anförda grunden.

Efter att förvaltningsrätten återförvisat ärendet till MUCF för fortsatt handläggning och nytt beslut prövade MUCF på nytt SUM:s
ansökan om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer för
2017. Inför beslutet lät MUCF göra en förnyad granskning av SUM
och dess medlemsorganisationer. MUCF konstaterade i sitt beslut
av den 11 april 2018 (dnr 1439/16 och 0987/15) att medlemsföreningar i SUM har haft förtroendevalda som har stridit för IS i Syrien,
som har hyllat och delat material om våldsbejakande islamistisk
extremism i sociala medier och som har dömts för bl.a. olaga hot.
MUCF uttalade att en riksorganisation måste anstränga sig för att
hålla sig uppdaterad om medlemsorganisationernas verksamhet och
att det måste finnas en pågående ideologisk diskussion om vad riksorganisationen står för och vilka krav som ställs på dess medlemsföreningar. MUCF uttalade vidare att samtliga medlemsföreningar
som förekommit i utredningen hade agerat i strid med demokratins
idéer samt att de åtgärder som SUM hade vidtagit i detta avseende
inte varit tillräckliga och att SUM inte kunnat visa att verksamheten
bedrivs i enlighet med demokratins idéer. MUCF konstaterade
vidare att SUM och i något fall en medlemsförening hade bjudit in
och genomfört föreläsningar med föreläsare vars tidigare uttalanden
och ideologi enligt MUCF:s bedömning strider mot demokratins
idéer. Då SUM inte tydligt tagit avstånd från eller problematiserat
uttalandena uppfyllde inte SUM inte heller i detta avseende kraven
på att bedriva en verksamhet i enlighet med demokratins idéer.
Vidare fann MUCF att det fanns en koppling mellan Muslimska
brödraskapet och SUM. Muslimska brödraskapet är enligt MUCF:s
bedömning inte att betrakta som en organisation som bedriver en
verksamhet i enlighet med demokratins idéer. MUCF bedömde
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därför även att SUM inte heller i det avseendet uppfyllde förordningens krav på att bedriva en verksamhet i enlighet med
demokratins idéer. Då myndigheten fann att SUM inte ansågs uppfylla kravet på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer
avslogs ansökan om statsbidrag för 2017. MUCF beslutade även att
återkräva organisationsbidragen till SUM för åren 2011–2015. Eftersom bidragen för dessa år låg långt tillbaka i tiden och slutredovisningarna hade godkänts beslutade MUCF att efterge återkravet för
de beviljade bidragen för dessa år. MUCF beslutade vidare att 2016 års
statsbidrag till SUM på cirka 1,3 miljoner kronor skulle återbetalas.
SUM har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i
skrivande stund inte har avgjort målet (mål nr 9821–18).
Ett ytterligare exempel på MUCF:s praxis i fråga om demokrativillkoren är myndighetens beslut våren 2017 om att kräva organisationen Sveriges Förenade Muslimer tillbaka på ett beviljat projektbidrag enligt förordningen om statsbidrag till verksamhet mot rasism
och liknande former av intolerans (beslut 2017-04-20, dnr 1220/16).
MUCF:s utredning visade bl.a. att föreningen hade bjudit in föreläsare som uttryckt åsikter om hur kvinnor ska agera och klä sig och
som myndigheten bedömde vara icke-demokratiska och kränkande
mot kvinnor. I beslutet om återkrav av projektbidrag uttalade MUCF
bl.a. att de föreläsare som hade anlitats av föreningen uppenbart inte
delar den värdegrund som gäller för en organisation som beviljats
statsbidrag. Vidare fann myndigheten att de uttalanden som gjorts
om kvinnor på föreläsningar arrangerade av föreningen strider mot
demokratins idéer. Eftersom föreningen inte tydligt och entydigt
tagit avstånd från uttalandena eller föreläsaren fann myndigheten att
föreningen inte kan anses uppfylla kravet att bedriva en verksamhet
i enlighet med demokratins idéer. Beslutet om projektbidrag är
enligt tillämplig förordning inte överklagbart.
Det finns även exempel på fall i MUCF:s senare praxis där en
prövning av om demokrativillkoret är uppfyllt lett till beviljande av
bidrag. MUCF beslöt t.ex. under hösten 2016 att bevilja ansökan om
projektbidrag till Svenska muslimer för fred och rättvisa (beslut 201610-20, dnr 0566/16). Bakgrunden till prövningen av om organisationens verksamhet stred mot demokratins idéer var att det till myndigheten hade inkommit uppgifter om att en företrädare för organisationen diskriminerade utifrån grunden kön genom att vägra ta
kvinnor i hand. MUCF bedömde att olika personer hälsar på olika
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sätt och att sättet som den aktuella företrädaren hälsar på inte innebar att organisationens verksamhet kunde anses strida mot demokratins idéer.
I sammanhanget kan också nämnas ett beslut från 2016 i vilket
MUCF prövade demokratifrågan i ett ärende som rörde Turkiska
Riksförbundet (beslut 2016-10-20, dnr 1295/15). Myndigheten hade
fått kännedom om att en av organisationens styrelsemedlemmar
offentligt hade gjort nedsättande uttalanden om, och uppmanat till
våld mot, en annan etnisk grupp. MUCF bedömde att uttalandena
stred mot demokratins idéer och att därmed inte förenliga med villkoren för bidraget. Organisationen hade dock efteråt tydligt tagit
avstånd från uttalandena och deras innebörd samt vidtagit åtgärder,
bl.a. genom att utesluta den person som gjorde uttalandena, varför
uttalandena inte medförde krav på återbetalning.
MUCF:s prövning av demokrativillkoret i ansökningsförfarandet
MUCF hanterar som framgått ovan ett stort antal olika förordningar. Av MUCF:s rapport Att verka demokratiskt (s. 14 ff.) samt
av de ansökningshandlingar som används i ansökningsförfarandet
framgår bl.a. följande om de rutiner myndigheten tillämpar för att
kontrollera om demokrativillkoret är uppfyllt.
Den sökande organisationen har bevisbördan för att den i sin
verksamhet respekterar demokratins idéer. Organisationen ska vid
ansökan försäkra att organisationen är demokratiskt uppbyggd och
självständig och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer inklusive jämställdhet och icke-diskriminering. Sökanden ska också lämna
underlag som visar att dessa villkor är uppfyllda.
Sedan våren 2017 ska sökanden i ansökan ange om det finns uppgifter om organisationen som kan ha betydelse för myndighetens
bedömning av ansökan ur demokratihänseende. Vidare granskar
myndigheten, i den omfattning som verksamheten tillåter, nyhetsartiklar, blogguttalanden, sociala medier och organisationernas verksamhet. Organisationer som söker organisationsbidrag för första
gången kontrolleras på lokal nivå genom granskning av ett slumpmässigt urval av ett antal lokala medlemsföreningar. Från och med
2017 omfattar urvalet tio procent av antalet medlemsföreningar,
minst fem föreningar ska dock granskas. För organisationer som
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beviljats organisationsbidrag sker en årlig uppföljning av organisationens verksamhet när bidraget ska redovisas i samband med att en
ny ansökan görs.
Om det under handläggningen upptäcks brister i ansökan kan en
utökad granskning beslutas. Myndigheten kan då begära in ytterligare underlag, ställa kompletterande frågor till organisationen eller
granska andra dokument eller aktiviteter.
MUCF kan inleda granskning i syfte att undersöka om det finns
skäl att återkräva redan utbetalt stöd. En sådan granskning inleds om
de uppgifter myndigheten nåtts av är relevanta för det aktuella statsbidraget och förhållandevis aktuella. Som regel beaktas uppgifter
som inte ligger mer än två år tillbaka i tiden. Myndigheten kan efter
slutförd utredning kräva tillbaka hela eller delar av bidraget. För att
markera att ett visst uppträdande inte är förenligt med demokrativillkoret kan myndigheten också ställa krav på officiellt avståndstagande från ett uttalande eller uteslutning av medlemmar. Myndigheten kan också göra en polisanmälan.
MUCF har inlett ett utvecklingsarbete för att förbättra handläggningen av bl.a. demokratiprövningen. En utmaning är enligt myndigheten att bedömningar om vad som utgör demokratins idéer kan
komma att ändras över tid i takt med samhällsutvecklingen. Vidare
framför myndigheten i sin rapport att vissa bedömningar handlar om
rättighetskonflikter och att svårigheten också kan ligga i vem som
har rätt att göra bedömningen om en verksamhet är extrem eller inte.
MUCF ser att det finns behov av att i vissa delar av bidragsprocessen
utöka kontrollen av sökande organisationer; bl.a. genom att utveckla
arbetet med frågor och underlag som organisationerna ska besvara
och komma in med vid ansökan om statsbidrag för att visa att demokrativillkoren är uppfyllda.
Statskontorets myndighetsanalys av MUCF
På uppdrag av regeringen har Statskontoret utfört en myndighetsanalys av MUCF. Resultaten har redovisats i rapporten Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2017:13).
Statskontoret har analyserat bl.a. kontrollen och kvalitetssäkringen
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i bidragsgivningen. Statskontoret bedömer att MUCF i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Samtidigt visar analysen enligt Statskontoret
att det finns utmaningar inom myndighetens bidragsgivning.
Statskontoret konstaterar bl.a. att MUCF har fattat svåra avslagsbeslut i sin bidragsgivning utifrån en bedömning om sökande organisationer uppfyller demokrativillkoret. Statskontoret föreslår därför
att regeringen överväger att inrätta ett råd kopplat till MUCF:s
myndighetsledning som stöd vid svåra avvägningar i bidragsprövningen. Alternativt föreslås att det inrättas en nämnd för bidragsprövning. Statskontoret noterar också att det finns olika uppfattningar
inom myndigheten om tolkningen av demokrativillkoret samt uttalar att handläggarna vill att regeringen styr tydligare, t.ex. med en
punktlista på vad som ska ingå i bedömningen. En annan faktor som
är viktig för demokratibedömningen är enligt Statskontoret att få
kunskap om organisationerna och den miljö de verkar i. Statskontoret framför att det därför är viktigt att MUCF kan besöka
organisationerna med viss regelbundenhet och delta i deras arrangemang som observatörer, vilket skulle ge handläggarna bättre förstahandskunskap om hur organisationerna arbetar i förhållande till demokratiska värderingar.
5.2.3

Statsbidrag till trossamfund

Nuvarande reglering
Statens stöd till trossamfund består bl.a. av ett statsbidragssystem
som utgår från lagen (1999:932) om stöd till trossamfund. Statsbidrag får enligt den lagen lämnas endast till trossamfund som dels
bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar
som samhället vilar på, dels är stabilt och har egen livskraft (3 §).
Trossamfund måste alltså för att kunna få stöd dels uppfylla ett demokratikrav, dels ha en organisatorisk mognad. När det gäller demokratikravet uttalade regeringen följande i förarbetena (prop. 1998/99:124
s. 63 f.).
De krav som ställs upp bör främst vara av formell natur, men det bör
också ske en prövning av hur trossamfundet förhåller sig till samhällets
grundläggande värderingar. Detta får dock inte innebära att det sker
någon närmare prövning och värdering av samfundets lära i förhållande
till samhällets gemensamma värdegrund.
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[…]
Ett trossamfund som skall komma i fråga för statligt stöd i form av
statsbidrag bör enligt regeringens uppfattning bedriva en verksamhet
som direkt eller indirekt upprätthåller och stärker de grundläggande
värdena i det svenska samhället. I detta ligger att samfundet utövar sin
verksamhet med respekt för alla människors lika värde samt bidrar till
en normbildning i samhället som överensstämmer med demokratins
idéer. En förutsättning för statsbidrag bör således vara att trossamfundet bidrar till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande
värderingar.
För att anses bidra till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar bör trossamfundet motverka alla former av rasism
och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet. Samfundet
bör också verka för att utveckla förutsättningarna för jämställdhet
mellan kvinnor och män. Vidare bör samfundet verka för att dess
medlemmar och betjänade vägleds av etiska principer som är förenliga
med samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Detta innebär
dock inte något krav på att t.ex. samfundets lära eller åskådning skall
utformas i demokratisk ordning. Inte heller krävs det att beslutsprocessen i samfundet vid utseende av exempelvis präster vilar på demokratisk grund. Av väsentlig betydelse är i stället att trossamfundet verkar
för att dess medlemmar och betjänade deltar i samhällslivet och att
samfundet klart markerar avståndstagande från antidemokratiska
strömningar i samhället.

Vid den föregående remissbehandlingen hade bl.a. framförts att den
föreslagna lagtexten var för vagt utformad. Regeringen bedömde
dock att det fanns goda skäl att inte ange förutsättningarna för statsbidraget mer konkret. Dessa skäl angavs vara att samhällets gemensamma värdegrund visserligen förändras ganska långsamt, men att en
del förskjutningar ändå sker från tid till annan och att lagstiftningen
därför behöver vara relativt generellt utformad i denna del (a. prop.
s. 66).
Ett beslut att avslå en ansökan om statsbidrag till trossamfund får
inte överklagas. Frågan om ett sådant beslut innefattar en prövning
av en civil rättighet i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och kan bli föremål för rättsprövning enligt
lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut har prövats
av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I den angivna artikeln i
Europakonventionen anges bl.a. att var och en, vid prövningen av
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hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot
honom för brott, ska vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Enligt Europadomstolens praxis är
artikeln tillämplig under förutsättning att det föreligger en reell och
seriös tvist, att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den
nationella rätten och att denna rättighet kan karaktäriseras som en
civil rättighet. Därvid måste avgöras om det är fråga om en rättighet
eller en förmån som beviljas efter rent skönsmässiga överväganden.
Ofta anses det vara fråga om en rättighet även i fall då en myndighet
haft stor frihet att efter en lämplighetsprövning avgöra om t.ex. ett
tillstånd eller ett ekonomiskt bidrag ska beviljas. Europadomstolen
har i sådana fall framhållit att avgöranden som grundar sig på ett
stort mått av skönsmässig bedömning ändå innefattar en tillämpning
av vissa övergripande rättsliga regler eller principer och att detta är
tillräckligt för att artikeln ska vara tillämplig.
I det första rättsprövningsmålet (HFD 2011 ref. 10) angav HFD
att rätten till statligt stöd till trossamfund är reglerad i lag efter fastställda kriterier och att det alltså inte är fråga om en rent diskretionär
prövning. Mot bakgrund av hur lagen är uppbyggd ansågs därför
huvudregeln vara att alla samfund har rätt till stöd, med undantag för
de samfund som inte uppfyller kraven beträffande demokrati och
organisatorisk mognad i 3 §. I det fall som avgörandet avsåg hade
regeringen avslagit Trossamfundet Jehovas vittnens ansökan om statsbidrag med motiveringen att samfundet vid en samlad bedömning
inte till fullo ansågs uppfylla dessa krav. HFD upphävde avslagsbeslutet, eftersom skälen för beslutet inte ansågs vara tillräckligt
redovisade.
HFD har därefter i ytterligare två avgöranden rättsprövat regeringens beslut att avslå Jehovas vittnens ansökningar om statsbidrag.
I avgörandet HFD 2013 ref. 72 hade regeringen som skäl för
avslagsbeslutet angett att samfundet inte bidrar till att upprätthålla
och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på,
eftersom samfundet uppmanar sina medlemmar att inte delta i politiska val. HFD konstaterade att en allmän och lika rösträtt utgör en
del av de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Medborgarna kan enligt domstolen visserligen förväntas utnyttja de möjligheter att delta i sitt lands styre som står öppna för dem, men de
har också rätt att avstå från att göra detta; i Sverige utgör rösträtten
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just en rätt och inte en skyldighet. HFD uttalade vidare att respekten
för religionsfriheten fordrar att bedömningen av om ett trossamfund
kan anses bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande
värderingar som samhället vilar på inte innefattar någon närmare
prövning och värdering av samfundets religiösa lära. Att en sådan
prövning och värdering inte får ske har uttryckligen framhållits i
lagens förarbeten. Det följer även av Europadomstolens praxis
avseende rätten till religionsfrihet att staten har en skyldighet att
förhålla sig neutral och opartisk, vilket medför att den är förhindrad
att värdera legitimiteten hos religiösa åskådningar eller de sätt på
vilka sådana åskådningar uttrycks eller manifesteras, och att detta är
av avgörande vikt vid bedömningar av aktuellt slag. Domstolen ansåg
mot den bakgrunden att bestämmelsen i 3 § lagen om stöd till
trossamfund inte kan ges innebörden att ett samfund, vars religiösa
lära innebär att dess medlemmar uppmanas avstå från att delta i allmänna val, utan att för den skull motarbeta det demokratiska styrelseskicket, inte kan anses uppfylla kravet för rätt till statsbidrag.
HFD upphävde därför regeringens beslut att avslå Jehovas vittnens
ansökning, eftersom det ansågs sakna stöd i lag.
I HFD 2017 ref. 4 hade regeringen avslagit Jehovas vittnens
bidragsansökan med motiveringen att trossamfundets motstånd mot
blodtransfusioner även avseende minderåriga riskerar enskilda barns
liv och hälsa och att barnets behov inte blir tillgodosedda, varför
samfundets inställning i denna fråga inte är förenlig med samhällets
grundläggande värderingar. HFD uttalade att en bedömning av om
ett samfund uppfyller demokrativillkoret inte kan göras helt med
bortseende från de uppfattningar som samfundet ger uttryck och
verkar för på grundval av sin religiösa lära. I det ligger enligt domstolen att en prövning främst får inriktas mot huruvida det granskade
trossamfundet utövar sin verksamhet med respekt för de bestämmelser som är av grundläggande betydelse för det demokratiska
styrelseskicket och som i vissa centrala hänseenden ger uttryck för
värderingar som är kännetecknande för den demokratiska ideologin.
HFD konstaterade bl.a. att var och en gentemot det allmänna är
skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § första stycket
regeringsformen) och att det är en huvudregel att hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke (4 kap. 2 § patientlagen
[2014:821]). HFD menade mot den bakgrunden att ett trossamfund
inte kan anses komma i konflikt med demokratiska värderingar om
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det anmodar sina medlemmar att agera på ett sätt som är förenligt
med den rätt att uttrycka uppfattningar och motsätta sig medicinsk
behandling som tillkommer dem enligt rättsordningen. Detta gäller
under förutsättning att samfundet inte uppmanar sina medlemmar
att inte godta att samhället i vissa fall ingriper till förmån för barn.
Vad gäller Jehovas vittnen är förhållandet tvärtom att samfundet
uppmanar sina medlemmar att samarbeta med sjukvården för det fall
att det beslutas att ett barn ska få blodtransfusion. Bestämmelsen i
3 § lagen om stöd till trossamfund kan alltså inte ges den innebörden
att ett samfund vars religiösa lära innebär att dess medlemmar uppmanas att vägra blodtransfusion även avseende barn, inte kan anses
uppfylla kravet för rätt till statsbidrag. Regeringens beslut att avslå
Jehovas vittnens ansökan ansågs sålunda sakna stöd i lag och upphävdes.
Förslag till ett förtydligat demokratikriterium
Som nämnts ovan tillsatte regeringen i juni 2016 en utredning,
Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund, som gavs
i uppdrag att bl.a. föreslå ett förtydligat demokratikriterium som är
i överensstämmelse med religionsfriheten. Utredningen redovisade
den 13 mars 2018 sitt uppdrag i betänkandet Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18). I det betänkandet
har lämnats förslag till ett förtydligat demokratikriterium som ett
trossamfund måste uppfylla för att kunna få statsbidrag och statlig
avgiftshjälp. Det föreslagna demokratikriteriet är utformat så att det
exkluderar trossamfund som agerar i strid mot särskilt skyddsvärda
grundläggande värderingar i det svenska samhället. Enligt betänkandet kan man genom en sådan utformning uppnå följande.
• Förhindra att trossamfund som i sin verksamhet inte respekterar
särskilt skyddsvärda grundläggande värderingar finansieras med
allmänna medel.
• Uppfylla Europakonventionens krav.
• Underlätta en tillämpning i praktiken.
• Värna om trossamfundens integritet, självständighet och religionsfrihet.
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• Skydda trossamfunden mot godtyckligt beslutsfattande.
Enligt betänkandets förslag ska stöd inte få lämnas om ett trossamfund eller någon av dess församlingar eller företrädare, inom ramen
för trossamfundets eller en församlings verksamhet,
1. utövar våld mot person, tvång eller hot,
2. kränker ett barns rättigheter på sådant sätt att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas,
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådan typ av kränkning
som anges i 1 eller 2,
4. inskränker en betjänads fri- och rättigheter genom utnyttjande av
utsatt belägenhet,
5. bryter mot diskrimineringsförbud i diskrimineringslagen eller
klart överträder principen om alla människors lika värde, eller
6. aktivt motarbetar det demokratiska styrelseskicket.
Enligt förslaget ska dock, om det finns synnerliga skäl, stöd få lämnas även om en församling eller en företrädare agerar något av de
angivna sätten.
I betänkandet föreslås att beslutsmyndigheten ska ha bevisbördan
för att ett trossamfund inte uppfyller demokrativillkoret, dvs. att
samfundet agerar på sådant sätt som anges i de olika exkluderingsgrunderna. Det är alltså inte trossamfundet som ska visa att det inte
har agerat odemokratiskt på det sätt som anges i bestämmelsen.
I betänkandet föreslås dessutom att återkallelse och återkrav av
statsbidrag ska kunna ske, bl.a. om demokratikriteriet inte uppfylls.
Bestämmelserna innebär i dessa avseenden väsentligen följande. Ett
stödberättigat trossamfund ska utan dröjsmål anmäla ändrade förhållanden som kan medföra att villkoren för stödberättigande inte
längre är uppfyllda. Om ett stödberättigat trossamfund inte längre
uppfyller villkoren för stödberättigande, ska detta återkallas. I vissa
fall ska dock ett trossamfund som inte uppfyller villkoren för stödberättigande ges tillfälle att avhjälpa bristerna innan återkallelse sker.
Ett trossamfund är återbetalningsskyldigt för organisationsbidrag
som trossamfundet har fått utan att uppfylla villkoren för stöd-
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berättigande. Om ett trossamfund är återbetalningsskyldigt ska beslutsmyndigheten besluta om återbetalning, såvida det inte finns
särskilda skäl för hel eller delvis eftergift.
5.2.4

Demokrativillkor för radio- och tv-program
och för nyhetsmedier

Demokrativillkor i radio- och tv-lagen
Ett demokrativillkor för programverksamhet har sedan lång tid tillbaka gällt programverksamhet i radio och tv. Från att tidigare ha
reglerats genom avtal mellan staten och Sveriges Radio infördes 1978
i radiolagen (1966:755) ett krav på att programföretag i programverksamheten ska hävda det demokratiska statsskickets grundidéer
samt principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Kravet har genom åren överförts till
nya lagar och formulerats om. I dag återfinns kravet i radio- och tvlagen (2010:696) och innebär att en leverantör av medietjänster som
tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv och den
som sänder ljudradio ska se till att programverksamheten som helhet
präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen
om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet
och värdighet (5 kap. 1 § och 14 kap. 1 §). Vid väsentliga brott mot
bestämmelserna kan ett sändningstillstånd återkallas (18 kap. 2 och
5 §§).
I förarbetena förtydligas bestämmelsens innebörd enligt följande.
Orden ”det demokratiska statsskickets grundidéer” anses avse beteckningen på en statsform som bygger på fri åsiktsbildning, allmän och
lika rösträtt samt fria och hemliga val. Uttrycket ”alla människors
lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet” har ansetts avse de sidor av demokratibegreppet som anknyter till bl.a. förhållandet mellan människor, t.ex. fördömande av rasism, våld och brutalitet samt hävdande av jämställdhet mellan könen (prop. 1977/78:91
s. 230).
Sedan 1989 finns det EU-rättsliga bestämmelser om sändningsverksamhet för tv. För närvarande finns dessa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010
om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlems-
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staternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster). Detta
direktiv innehåller bl.a. en skyldighet för medlemsstaterna att på
lämpligt sätt säkerställa att audiovisuella medietjänster som tillhandahålls av medietjänstföretag under deras jurisdiktion inte innehåller
något som uppmanar till hat, grundat på ras, kön, religion eller nationalitet (artikel 6). Denna skyldighet har ansetts genomförd i Sverige
genom straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp och det redovisade demokrativillkoret i radio- och tv-lagen (prop. 2009/10:115
s. 123 f.).
Demokrativillkor vid mediestöd
Under senare år har presstödet utretts dels i Presstödskommittén,
dels i Medieutredningen. Presstödskommittén gjorde i sitt slutbetänkande Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66)
bedömningen att det inte bör införas en bestämmelse om respekt för
demokratins idéer som en grundläggande förutsättning för att få del
av presstödet (a. SOU s. 405–407). Kommitténs ordförande reserverade sig dock mot bedömningen och ansåg att en demokratibestämmelse borde införas. Enligt honom skulle bestämmelsen i
radio- och tv-lagen kunna användas som förebild, även om en anpassning till den fria pressens villkor vore nödvändig. Han angav att
den största svårigheten med en sådan bestämmelse torde vara att
avgränsa den på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt, men att
svårigheter av det slaget inte är unika utan förekommer och bemästras på många rättsområden (s. 444–447).
Regeringen ansåg att Presstödskommitténs slutbetänkande inte
gav ett tillräckligt underlag för att svara på de demokratiska utmaningar som följer av medieutvecklingen och den förändrade medieanvändningen och tillsatte därför Medieutredningen för att analysera behovet av nya mediepolitiska insatser. I avvaktan på den
utredningens redovisning beslutade regeringen dock att genomföra
vissa mindre förändringar av presstödet (prop. 2014/15:88 s. 7–10).
Medieutredningen föreslog i sitt slutbetänkande En gränsöverskridande mediepolitik – för upplysning, engagemang och ansvar
(SOU 2016:80) att presstödet ska ersättas av ett mediestöd och att
sådant stöd bl.a. endast ska få lämnas till allmänna nyhetsmedier som
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präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda
människans frihet och värdighet (a. SOU s. 301 och 331–334). Detta
krav på en demokratisk värdegrund är utformat med förebild i radiooch tv-lagens liknande krav. Enligt Medieutredningen uppfylls det
föreslagna kravet bl.a. inte av medier som bedriver lågintensiv hatpropaganda i syfte att misskreditera en viss grupp människor – t.ex.
utlandsfödda, kvinnor eller muslimer – även om de inte går så långt
i varje enskild publicering att den ansvariga utgivaren kan åtalas för
förtal eller hets mot folkgrupp (a. SOU s. 333 och 334).
Regeringen
valde
i
den
efterföljande
propositionen
(prop. 2017/18:154) att inte gå vidare med Medieutredningens förslag
till demokrativillkor. Som skäl för sitt ställningstagande angav regeringen den principiella utgångspunkten att det allmänna inte på förhand bör blanda sig i mediers innehåll från värdegrundsperspektiv.
5.2.5

Demokrativillkor för studiestöd

Det svenska studiestödet ska bidra till att förverkliga de utbildningspolitiska målen. Studiestödet ska bl.a. verka rekryterande för både
kvinnor och män och därmed bidra till ett högt deltagande i utbildning. Det ska vidare utjämna skillnader mellan individer och grupper
i befolkningen och därmed bidra till ökad social rättvisa.1
Sveriges system för finansiering av studier gäller både för studier
i Sverige och för studier utomlands. Studiemedel för studier utanför
Sverige (utlandsstudier) får lämnas om den studerande under de
senaste fem åren har varit bosatt i Sverige i en sammanhängande
period om minst två år (3 kap. 23 § studiestödslagen [1999:1395]).
Studiemedel för utlandsstudier får i princip lämnas om utbildningarna kan anses ha godtagbar standard, dvs. uppfyller vissa kvalitetskrav. Beslut om godtagbar standard för utbildningar på gymnasial
nivå fattas av CSN, medan Universitets- och högskolerådet (UHR)
beslutar om godtagbar standard när det gäller utbildningar på eftergymnasial nivå (3 kap. 21 § studiestödsförordningen [2000:655]).
CSN kan dock enligt 3 kap. 23 § studiestödsförordningen avslå en
ansökan om studiemedel, trots att utbildningen av CSN eller UHR
Målen för studiestödet slogs fast i samband med studiestödsreformen 2001 (prop. 1999/2000:10,
bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96) och justerades därefter något med anledning av regeringens strategi kring jämställdhetsintegrering (prop. 2015:16:1, utg.omr. 15, bet. 2015/16:UbU2,
rskr. 2015/16:58).
1
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har bedömts ha en godtagbar standard, 1) om utbildningen är jämförbar med en utbildning i Sverige som inte ger rätt till studiemedel,
och 2) om den avser en utbildning som inte rimligen bör ge rätt till
studiemedel.
Sverige satsar stora resurser på studiestöd. Regeringen anser
därför att det väsentligt att sådana utlandsstudier som studiestöd
lämnas för både håller en viss kvalitet och i övrigt inte är oförenliga
med den svenska regleringen på området. I en promemoria, som har
utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), föreslås därför vissa ändringar i studiestödsförordningen. I promemorian
uttalas bl.a. följande (Studiemedel vid utlandsstudier – Förändringar
för ett långsiktigt och hållbart system, Utbildningsdepartementets
promemoria 2017-12-06, dnr U2017/04843/GV, s. 17 f.)
Bestämmelser om statsskickets grunder och mänskliga fri- och rättigheter finns i 1 och 2 kap. regeringsformen (RF). En grundläggande utgångspunkt för prövningen av när studiemedel inte rimligen bör lämnas
bör därför vara 1 kap. 2 § RF. Av bestämmelsen framgår det bl.a. att den
offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde
och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det allmänna ska
också verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets
alla områden. Vidare framgår det att det allmänna ska motverka
diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung m.m. De värden som anges i bestämmelsen bör ges
betydelse i samband med olika rättsliga överväganden där frågor om
likabehandling, lämplighet och proportionalitet aktualiseras (Regeringsformen – en kommentar, Eka m.fl., 2012). Sådana grundläggande värderingar bör därför vara vägledande också när det gäller beslut om studiemedel. Av ett sådant tillvägagångssätt följer t.ex. att om det framkommer att en utbildning sprider icke-demokratiska värderingar så bör den
rimligen inte ge rätt till studiemedel, eftersom det inte vore förenligt
med de principer som kommer till uttryck i grundlagen. Vägledande
principer kan också utläsas av annan svensk lagstiftning än grundlagen.
[…]
De allmänna råd som CSN har beslutat tar sikte på omständigheter som
är hänförliga till utbildningens innehåll. Detsamma gäller även det ovan
nämnda exemplet att studiemedel inte rimligen bör beviljas för en
utbildning som sprider icke-demokratiska värderingar. Det bör emellertid framgå av ventilen i 3 kap. 23 § 2 studiestödsförordningen att rimlighetsprövningen, utöver en bedömning av utbildningen som sådan,
också kan ha sin grund i övriga omständigheter. En utbildning som t.ex.
inte är öppen för kvinnor bör inte rimligen ge rätt till studiemedel eftersom ett sådant antagningssystem inte bör anses förenligt med svenska

90

SOU 2018:70

Demokrativillkor i lagstiftningen

principer om icke-diskriminering som bl.a. kommer till uttryck i 1 kap.
2 § RF. Vidare bör studiemedel kunna nekas för studier i oroshärdar dit
UD avråder från resor. Det kan t.ex. röra sig om utbildningar i områden
där det råder väpnade konflikter eller i områden där det har inträffat
naturkatastrofer som på ett allvarligt sätt riskerar att påverka den studerandes säkerhet eller hälsa. Det kan finnas även andra situationer när
studiemedel bör nekas med hänsyn till övriga omständigheter.

Mot bakgrund av de citerade uttalanden föreslås i promemorian att
bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket studiestödsförordningen
bör förtydligas. Sedan den 1 maj 2018 följer det således av lagrummet
att studiemedel inte får lämnas för en utbildning som 1) är jämförbar
med en utbildning i Sverige som inte ger rätt till studiemedel eller
2) på grund av omständigheter som rör utbildningen eller av något
annat särskilt skäl inte rimligen bör ge rätt till studiemedel.

5.3

Demokratiska värderingar

Vilka är samhällets grundläggande värderingar?
I detta avsnitt lämnas en redovisning över vilka värderingar och idéer
som präglar ett demokratiskt samhälle och som kan bli föremål för
skydd genom ett demokrativillkor.
Bestämmelsen i 1 kap. 2 § regeringsformen (RF) är en vägledning
i frågan om vad som utgör samhällets grundläggande värden. Bestämmelsen är inte rättsligt bindande, utan ett program- och målsättningsstadgande som ger uttryck för vissa särskilt viktiga principer
för samhällsverksamhetens inriktning. Stadgandet har tydliga beröringspunkter med Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter och anses ge uttryck för viktiga grundläggande värderingar i det
svenska samhället (se bl.a. SOU 1975:75 s. 93 och prop. 2001/02:72
s. 19). De i stadgan skyddade rättigheterna och principerna är följande.
– Alla människors lika värde
I stadgandets första stycke anges att den offentliga makten ska
utövas med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans frihet och värdighet. Bestämmelsen riktar
sig till alla som utövar offentlig makt, dvs. såväl till normgivande
organ som till rättstillämpande myndigheter av olika slag.
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– Den enskildes välfärd och de sociala rättigheterna
I andra stycket finns bestämmelser om de grundläggande målen
för den offentliga verksamheten. Här anges bl.a. att en enskildes
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
– God miljö
Av tredje stycket följer att det allmänna ska främja en hållbar
utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
– Demokrati och skydd för den enskildes privat- och familjeliv
Fjärde stycket anger att det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Av
samma stycke följer vidare att det allmänna ska värna den enskildes
privatliv och familjeliv.
– Delaktighet och jämlikhet
Enligt det femte stycket ska det allmänna verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och
för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som
gäller den enskilde som person. Uppräkningen är inte uttömmande, och det allmänna därför skyldigt att motverka diskriminering
även på grund av andra – liknande – osakliga omständigheter som
gäller den enskilde som person, än de som uttryckligen har angetts (prop. 2001/02:72 s. 49).
– Stödet åt minoriteter
I paragrafens sjätte stycke anges att samiska folkets och etniska,
språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
Bestämmelserna i 1 kap. 2 § RF är inte juridiskt bindande och ger
således inte upphov till några rättigheter för den enskilde. Den enskilde kan alltså inte med stöd av 1 kap. 2 § RF påkalla domstols
ingripande mot det allmänna. Stadgandena anger dock riktlinjer för
det allmännas verksamhet och riktar sig till alla som utövar offentlig
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makt, dvs. både normgivande organ och rättstillämpande myndigheter. Program- och målsättningsstadgandets främsta funktion är
därmed att ålägga det allmänna att verka för att de aktuella målsättningarna förverkligas.
I program- och målsättningsstadgandet lyfts fram särskilt viktiga
grundläggande värden för det svenska demokratiska samhället. I den
följande framställningen redovisas de värden som kan anses vara av
särskild betydelse för Allmänna arvsfondens målgrupper; barn, unga
och personer som har funktionsnedsättning. Dessa värden är alla
människors lika värde samt delaktighet och jämlikhet2, demokrati
samt skydd för den enskildes privatliv och familjeliv samt barns rätt.
I framställningen ges exempel på innehåll i såväl internationella konventioner som nationell rätt. Det görs inte anspråk på att framställningen är fullständig, särskilt gäller detta i fråga om internationell
rätt. De internationella regelverk som särskilt nämns nedan är Europakonventionen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna (2010/C 83/02) (EU:s rättighetsstadga) samt Förenta
nationernas konvention den 20 november 1989 om barnets rättigheter (barnkonventionen). Även andra internationella konventioner
kan dock innehålla regler av den natur som behandlas i avsnittet.
Alla människors lika värde samt delaktighet och jämlikhet
Skydd mot diskriminering
Skyddet mot diskriminering är en viktig del av skyddet av de mänskliga rättigheterna. Det ska garantera att alla faktiskt kan ta del av sina
rättigheter och att människors lika värde ska respekteras på alla
områden.
Alla EU:s medlemsstater är parter i ett stort antal FN-fördrag om
mänskliga rättigheter. Skyddet mot diskriminering i Europa har sin
huvudsakliga grund i två olika regelsystem som samspelar med varandra. Dels finns Europakonventionen, dels finns EU:s fördrag och
EU:s rättighetsstadga.
Europakonventionen gäller som svensk lag sedan den 1 januari
1995. De stater som har anslutit sig till konventionen ska garantera
var och en som befinner sig under deras jurisdiktion de fri- och
Eftersom alla människors lika värde är starkt sammanlänkat med skyddet mot diskriminering
behandlas detta tillsammans med delaktighet och jämlikhet i den följande framställningen.
2
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rättigheter som anges i avdelning ett i konventionen. Rättigheterna
anges i artiklarna 2–18 och innefattar bl.a. rätten till liv och förbud
mot tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling
(artiklarna 2 respektive 3), rätt till personlig frihet (artikel 5), rätten
till domstolsprövning och en rättvis rättegång i mål om civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse om brott (artikel 6), rätten
till respekt för privat- och familjeliv, hem och korrespondens (artikel 8), tankefrihet och religionsfrihet (artikel 9), yttrandefrihet (artikel 10), mötes- och föreningsfrihet (artikel 11), rätt till ett effektivt
rättsmedel (artikel 13) och förbud mot diskriminering avseende rättigheterna i konventionen (artikel 14).
Förbudet mot diskriminering i artikel 14 garanterar lika behandling vid åtnjutande av de övriga rättigheter som anges i konventionen. Detta ska säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund
av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning,
nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet,
förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.3
En av EU-rättens grundläggande rättsprinciper är icke-diskrimineringsprincipen eller likabehandlingsprincipen i artikel 18 fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Artikeln täcker enligt ordalydelsen endast diskriminering på grund av nationalitet. EUdomstolen har dock utvidgat icke-diskrimineringsprincipen till en
princip om likabehandling.
EU:s rättighetsstadga innehåller regler om olika rättigheter. Stadgan
är bindande för EU-institutionerna och för medlemsstaterna när de
tillämpar EU:s lagstiftning. I artikel 21 slås fast att ”all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt
ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk
eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara
förbjuden”. I samma artikel förbjuds dessutom diskriminering på
grund av nationalitet. Det finns ett också ett stort antal EU-direktiv
om diskriminering.

Europadomstolen har ansett att artikel 14, i kombination med andra artiklar i konventionen,
är tillämplig då en person diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Artikel 14 omfattar
således även diskrimineringsgrunden sexuell läggning även om denna grund inte anges uttryckligen i artikeln.
3
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Särskilt om FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning
Efter riksdagens godkännande beslutade regeringen den 4 december
2008 att Sverige skulle tillträda Förenta Nationernas (FN) konvention den 13 december 2006 om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige anslöt sig dessutom till ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Från den
14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del.
Syftet med konventionen är att främja, skydda och säkerställa det
fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer som har funktionsnedsättning. Konventionen innehåller inte några nya rättigheter i förhållande till de
övriga centrala FN konventionerna om mänskliga rättigheter. Den
konkretiserar dock genom artiklarna vad detta åtagande innebär för
att säkerställa att personer som har funktionsnedsättning kan åtnjuta
sina mänskliga rättigheter.
De allmänna principerna (artikel 3) i konventionen slår fast de
grundläggande principer som är nödvändiga att beakta för att personer som har funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga
rättigheter och ha samma möjligheter till full delaktighet i samhället.
Konventionen är med sina 50 artiklar, varav många dessutom innehåller en rad olika delmoment, mycket omfattande. Den berör alla
tänkbara samhällsområden där personer med funktionsnedsättning
kan behöva stöd eller särskild uppmärksamhet för att komma i åtnjutande av samma mänskliga rättigheter som andra. Principen om
tillgänglighet (artikel 9) är en av de centrala principerna i konventionen och innebär att alla hinder för det effektiva åtnjutandet av
mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska
monteras ned för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att kunna leva oberoende och självständigt samt att delta fullt
och jämlikt i samhället.
Skydd mot diskriminering i nationell rätt
I svensk rätt finns den rättsliga utgångspunkten för regleringen av
diskriminering i regeringsformen. Förutom det ovan nämnda program- och målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF föreskrivs det i
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2 kap. RF om skydd mot diskriminering. Här anges att lag eller
annan föreskrift inte får innebära att någon missgynnas därför att
han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung,
hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell
läggning (2 kap. 12 § RF) eller på grund av sitt kön (2 kap. 13 § RF).
En lag eller föreskrift får dock innebära ett missgynnande av kön om
föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet
mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande
tjänsteplikt (2 kap. 13 § RF). Även religionsfriheten är grundlagsskyddad (2 kap. 1 och 2 §§ RF, jfr dock 2 kap. 25 § punkt 1 RF).
I januari 2009 trädde en ny samlad lagstiftning om diskriminering
i kraft; diskrimineringslagen som ersatte sju tidigare lagar på området. Diskrimineringslagstiftningen och dess förbud mot diskriminering är utformad under inflytande av EU-rätten och genomför
bl.a. EU-direktiv på området.
I 1 kap. 1 § diskrimineringslagen föreskrivs att lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning sexuell läggning eller ålder.
Tio samhällsområden omfattas av diskrimineringsförbuden i diskrimineringslagen. De områden som kan aktualiseras för organisationer
som söker stöd ur Allmänna Arvsfonden är främst områdena arbetsliv, utbildning, samt varor, tjänster och bostäder m.m. Nedan följer
därför en särskild redogörelse för dessa områden.
Förbudet mot diskriminering i arbetslivet
I arbetslivet får inte en arbetsgivare diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, gör en förfrågan om eller söker arbete, söker
eller fullgör praktik, eller står till förfogande för att utföra eller utför
arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft (2 kap. 1 § första stycket
diskrimineringslagen). Det kan i vissa fall vara tillåtet för arbetsgivare att särbehandla personer på ett sätt som har samband med
diskrimineringsgrunderna. Det gäller vid särskilda yrkeskrav, positiv
särbehandling som har samband med kön och särbehandling på grund
av ålder. Diskrimineringsförbudet hindrar t.ex. inte särbehandling
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som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller
utbildning för befordran, egenskapen på grund av arbetets natur eller
det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande
yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och
nödvändigt för att uppnå syftet (2 kap. 2 § 1 diskrimineringslagen).
I förarbetena anförs bl.a. följande vad gäller innebörden av detta
undantag (prop. 2007/08:95 s. 159 f.).
Ett specialfall är organisationer som med hänsyn till verksamhetens
ändamål och speciella förutsättningar bör ges en särskild möjlighet att
väga in hänsyn till någon av diskrimineringsgrunderna i ett anställningseller befordransbeslut. Det är här fråga om verksamheter som bygger på
religiösa, ideologiska eller värderingsmässiga grunder. Det är rimligt att
en arbetstagare vars funktion eller arbetsuppgifter har nära samband
med verksamhetens kärna delar organisationens eller verksamhetens
åskådning eller grundläggande värderingar. Det kan vara fråga om att
värna en verksamhets legitimitet och integritet i förhållande till medlemmar och i förhållande till utomstående. För organisationer som
verkar för ett visst ändamål kan det för trovärdigheten vara väsentligt
att personer som representerar eller verkar inom organisationen har en
särskild tillhörighet till den. Religiösa sammanslutningar bör kunna
kräva att den som ska arbeta i funktioner som berör själva religionsutövningen eller som ska företräda verksamheten gentemot allmänheten
eller medlemmar bekänner sig till den tro eller religion som utövas.
Trossamfund ska inte behöva ställas inför dilemmat att för sådana uppgifter behöva anställa någon som bekänner sig till en annan tro eller inte
alls är troende. Ett annat exempel är att en kyrka eller motsvarande vid
anställning av en präst eller någon som ska arbeta med själavård eller
annan kyrklig verksamhet i en viss invandrargrupp, bör kunna ställa krav
på att personen i fråga har samma religion som dem han eller hon ska
möta i arbetet. Likaledes bör en ideell organisation för homosexuella
eller för personer med funktionshinder eller en intresseorganisation för
äldre kunna ställa krav på att den som företräder organisationen själv är
homosexuell respektive har ett funktionshinder eller är äldre. Detsamma gäller invandrarföreningar och organisationer som verkar för en viss
etnisk grupps intressen eller mera allmänt för invandrares intressen.
Undantaget tar sikte på anställningar av personer som företräder en
verksamhet eller är ”synliga” i förhållande till medlemmar eller utåt mot
allmänheten. En arbetsgivare bör inte kunna åberopa undantagsmöjligheten till stöd för krav på att alla anställda – oavsett arbetsuppgifter –
ska ha det kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, den
etniska tillhörighet, den religion eller annan trosuppfattning, det funktionshinder, den sexuella läggning eller den ålder som organisationen
verkar för eller vill associeras med. Arbetsgivaren ska ha starka skäl för
att få tillämpa undantagsregeln. Det måste stå klart att det verkligen
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varit de krav som arbetet ställer, eller det sammanhang där arbetet utförs, som varit styrande i det enskilda fallet.

Förbudet mot diskriminering i fråga om utbildning
I fråga om utbildning får inte den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten (2 kap. 5 § diskrimineringslagen).
I begreppet utbildningsverksamhet innefattas verksamhet för barn,
ungdomar och vuxna i bl.a. förskolor, grund- och gymnasieskolor,
eftergymnasiala utbildningar, folkhögskolor, studieförbund, militära
utbildningar utöver grundutbildning och repetitionsutbildning samt
högskoleutbildning (prop. 2007/08:95 s. 189).
Angående utbildningsverksamhet som inte regleras i skollagen
uttalade regeringen bl.a. följande i förarbetena till diskrimineringslagen (a. prop. s. 192 f.).
Även i fråga om utbildningsverksamhet utanför skollagens område är
det rimligt att den som anordnar verksamheten i förhållande till deltagarna och sökandena svarar för den personal som har anlitats däri.
Annan utbildningsverksamhet är som framgått ett vidsträckt område
som omfattar allt från utbildning hos studieförbund och folkhögskolor,
uppdragsutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning till högskoleutbildning vid universitet och högskolor. Även om här i allmänhet är
fråga om vuxna utbildningsdeltagare och även om den som deltar inte
lyder under skolplikt förutsätter undervisningssituationen och relationen
mellan lärare/föreläsare och elev/student typiskt sett ett förtroende och
en miljö som är fri från diskriminering och fördomsfulla förhållningssätt. När det gäller skyddet mot diskriminering finns det därför inte
anledning att se annorlunda på sådana utbildningsanordnares ansvar för
anställdas eller anlitade uppdragstagares handlande än vad gäller beträffande verksamhet som regleras i skollagen.

Enligt lagtexten skyddas grupperna barn, elever, studenter och studerande av diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 §. Med barn avses de
som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg,
enligt skollagen. Elever är de som utbildas eller söker till utbildning
som omfattas av skollagen. Elever kan vara såväl barn, ungdomar
som vuxna. Student är den som är antagen till eller bedriver hög-
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skolestudier enligt högskoleförordningen (1993:100). Begreppet studerande täcker alla andra deltagare i olika utbildningsverksamheter,
t.ex. folkhögskolor och studieförbund (a. prop. s. 506).
Även på utbildningsområdet kan undantag från diskrimineringsförbudet komma i fråga. Förbudet för utbildningsanordnare att
diskriminera hindrar t.ex. inte åtgärder som är ett led i strävanden att
främja jämställdhet mellan kvinnor och män vid tillträde till annan
utbildning än sådan som avses i skollagen. Förbudet hindrar inte
heller att en folkhögskola eller ett studieförbund vidtar åtgärder som
är ett led i strävanden att främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett etnisk tillhörighet eller religion eller annan trosuppfattning
(2 kap. 6 § diskrimineringslagen). Regeringen uttalade i detta sammanhang följande i förarbetena till lagen (a. prop. s. 206).
När behovet av undantag från diskrimineringsförbudet ska bedömas går
det inte att bortse från folkbildningens speciella karaktär. Det finns ett
flertal folkhögskolor, enstaka kurser och andra former av utbildning
inom folkbildningen som särskilt riktar sig till – t.ex. – kvinnor, invandrare, romer eller personer med funktionshinder. Andra har sin utgångspunkt i deltagarnas ålder. Regeringens utgångspunkt är generellt att
dessa utbildningsanordnare och kurser fullgör angelägna ändamål på så
sätt att utbildning tillhandahålls bl.a. personer som inte fullt ut kan göra
sig gällande i andra utbildningssammanhang. Det är i och för sig inte
givet att det förekommer verksamhet inom folkbildningen som står i
strid med det föreslagna diskrimineringsförbudet. Men för att det inte
ska uppstå tvekan om viss verksamhet är tillåten eller inte bör ett särskilt
undantag göras för folkbildningen i fråga om diskrimineringsgrunderna
etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Förbudet mot diskriminering i fråga om varor, tjänster
och bostäder m.m.
Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten
(2 kap. 12 § första stycket 1 diskrimineringslagen). Diskrimineringsförbudet gäller för den som bedriver näringsverksamhet i form av
yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder. I praxis
har det uttalats att ideella föreningar som tillhandahåller tjänster
också omfattas av diskrimineringsförbudet.4

4

Fransson S. m.fl., Diskrimineringslagen – En kommentar, Zeteo 2017-02-16.
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Vara är ett objekt som är omsättningsbart. Tjänst är något som
någon gör eller utför åt någon annan mot ersättning, t.ex. hantverksoch andra arbetsprestationer mot betalning. Även kurs eller utbildning hos ett utbildningsföretag är exempel på en tjänst (a. prop.
s. 518). Förbudet mot diskriminering gäller både i fråga om faktiska
handlingar som beslutsfattande och för omotiverat förhalande av beslut eller åtgärder samt underlåtenheter och trakasserande bemötande. Det kan t.ex. gälla olika priser och villkor, men också om missgynnande bemötande och mindre förmånliga villkor. Som exempel
ges bl.a. i förarbetena (a. prop. s. 519) rabatter kopplade till kön eller
etnisk tillhörighet och ogynnsamt bemötande i samband med krogeller restaurangbesök.
Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning
faller under området varor, tjänster och bostäder m.m. På detta område är diskriminering förbjuden för den som anordnar sådan sammankomst (2 kap. 12 § första stycket 2 diskrimineringslagen).
Med allmän sammankomst avses enligt 2 kap. 1 § ordningslagen
(1993:1617) t.ex. demonstrationer eller sammankomst som annars
hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller
enskild angelägenhet, föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning, sammankomster som hålls för religionsutövning, teaterföreställningar,
biografföreställningar, konserter samt andra sammankomster vid vilka
mötesfriheten utövas. För att en sammankomst ska anses som allmän
krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som
gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.
Offentlig tillställning är enligt 2 kap. 3 § ordningslagen bl.a.
tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar,
marknader samt andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster. För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har
tillträde till den.
Förbudet har särskild betydelse i fråga om inträde och möjligheter att ta del av t.ex. en konsert, inträdesavgifter och andra villkor
för att ta del av en sammankomst eller tillställning och när det gäller
hur enskilda bemöts av den som anordnar eller ansvarar för ett
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evenemang eller över huvud taget kan sägas företräda den som anordnar sammankomsten eller tillställningen (a. prop. s. 250 f.).
Även i fråga om förbudet mot diskriminering i fråga om tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder samt allmän sammankomst eller offentlig tillställning finns undantagsbestämmelser. Till
diskrimineringsförbudet i fråga om tillhandahållandet av tjänster
eller bostäder finns genom undantagsregeln i 2 kap. 12 a § diskrimineringslagen ett utrymme för särbehandling relaterat till grunden
kön. Det är alltså tillåtet att behandla kvinnor och män olika, under
förutsättning att det finns ett berättigat syfte. Undantaget gäller inte
tillhandahållandet av varor eller anordnandet av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Undantagsregeln ska tillämpas
restriktivt. I förarbetena (a. prop. s. 521 f.) anges några exempel på
hur undantagsregeln är avsedd att tillämpas. Tjänster i form av
skyddade boenden för kvinnor eller män omfattas inte av diskrimineringsförbudet. Ett annat fall är bostäder som tillhandahålls enbart
kvinnor eller män av stiftelser som enligt sina stiftelseförordnanden
driver näringsverksamhet i form av uthyrning av bostäder. Undantagsregeln bör också kunna omfatta särskilda riktade insatser mot
kvinnor eller män, som t.ex. en kommun gör för att utjämna underrepresentation mellan könen eller skilda förutsättningar för flickor
och pojkar, t.ex. i idrottssammanhang.
Diskrimineringsförbudet i 2 kap. 12 § diskrimineringslagen hindrar
bl.a. inte tillämpning av bestämmelser av nedre åldersgränser för
tillträde till serveringsställen för yrkesmässigt bedriven servering av
alkoholdrycker eller annan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet (2 kap. 12 b § diskrimineringslagen).
Olaga diskriminering och annan straffrättslig reglering
I 16 kap. 9 § brottsbalken finns en regel om olaga diskriminering.
Enligt den bestämmelsen är det straffbelagt för näringsidkare att i
sin verksamhet diskriminera en annan person på grund av dennes ras,
hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom
att inte gå honom eller henne till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra (första
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stycket). Förbudet gäller även anställda i näringsverksamheten och
andra som handlar på en näringsidkares vägnar samt anställda i allmän tjänst och de som innehar allmänt uppdrag (andra stycket).
Enligt tredje stycket kan även anordnare av allmän sammankomst
eller offentlig tillställning eller medhjälpare till sådana anordnare
dömas för olaga diskriminering om de diskriminerar någon på samma
grunder som anges i första stycket, genom att vägra personen tillträde till sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller
för andra. I fjärde stycket i bestämmelsen föreskrivs att den även
gäller diskrimineringsgrunden sexuell läggning. Straffet är böter eller
fängelse i högst ett år. Tillämpningsområdet för straffbestämmelsen
i 16 kap. 9 § brottsbalken sammanfaller delvis med förbuden mot
diskriminering i diskrimineringslagen, som alltså är en civilrättslig
lagstiftning. Detta innebär att vissa ageranden kan falla in under såväl
straffbestämmelsen i brottsbalken som de civilrättsliga bestämmelserna i diskrimineringslagen.
Det finns också andra straffrättsliga bestämmelser som rör diskriminering. Av 16 kap. 8 § brottsbalken följer att den som i uttalande
eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp. Vidare ska
som försvårande omständigheter vid bedömningen av ett brotts
straffvärde bl.a. beaktas om ett motiv för brottet varit att kränka en
person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund
av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell
läggning eller annan liknande omständighet (29 kap. 2 § 7 brottsbalken).
Demokrati och skydd av den enskildes privatliv och familjeliv
I 1 kap. 1 § RF slås flera grundläggande principer för statsskicket
fast, varav principen om demokrati är en sådan princip. Av denna
portalparagrafs första stycke följer således att all offentlig makt i
Sverige utgår från folket.
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Som behandlats ovan framgår det av program- och målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § fjärde stycket RF att det allmänna ska verka
för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Bestämmelsen slår fast att det är en central uppgift för samhällets organ att befästa och utvidga demokratin i alla sammanhang
och på alla nivåer i samhället (prop. 1975/76:209 s. 138).
Innebörden av begreppet demokratins idéer är inte helt klart. I ovan
nämnda propositionen En politik för det civila samhället behandlas
bl.a. frågor om olika bidragsformer till organisationer. I propositionen (prop. 2009/10:55 s. 155 f.) anges bl.a. att villkoret att organisationer i sin verksamhet ska respektera demokratins idéer omfattar
samma frågor som villkoret att organisationens syfte ska vara förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle. En
organisations syfte ska enligt regeringen i sin tur vara förenligt med
principerna om det demokratiska styrelseskicket, respekt för de
mänskliga rättigheterna, icke-diskriminering och jämställdhet samt
att rasism ska motverkas.
I Europakonventionen och andra internationella fördrag uttrycks
att den enskilde bör ha ett rättsligt skydd för sitt privatliv. I svensk
rätt skyddas den enskildes privatliv i vissa särskilda hänseenden
genom regeringsformens bestämmelser om grundläggande fri- och
rättigheter.
Enligt artikel 8.1 i Europakonventionen har var och en bl.a. rätt
till respekt för sitt privat- och familjeliv. Denna rättighet får under
vissa förutsättningar inskränkas. En sådan inskränkning får enligt
artikel 8.2 bara ske med stöd av lag och om det är nödvändigt i ett
demokratiskt samhälle. Behovet av att slå vakt om statens säkerhet,
förebygga brott och värna folkhälsan är exempel på fall där nödvändiga inskränkningar kan göras gällande.
Rätten till skydd för privatlivet i artikel 8 omfattar skydd mot en
mängd olika åtgärder. Privatlivet är inte något klart avgränsat begrepp vilket bidrar till att göra rättighetens innebörd svårdefinierad.
På ett övergripande plan anses skyddet innebära att varje person ska
ha en rätt att utvecklas i förhållande till andra människor utan
inblandning från utomstående (jfr Integritetsskyddskommitténs betänkande SOU 2008:3 s. 72). Artikel 8 innebär inte bara att staten
ska avhålla sig från ingrepp i den rättighet som är skyddad, utan
också att staten är skyldig att vidta positiva åtgärder för att skydda
den enskildes privatsfär. De krav som ställs på staterna är i princip
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att de utfärdar lagstiftning som ger ett tillfredsställande skydd för de
rättigheter som anges i artikel 8 och att myndigheterna kontrollerar
att denna lagstiftning också respekteras, bl.a. genom att övergrepp
beivras (a. SOU s. 86).
Ett i 1 kap. 2 § fjärde stycket RF uttalat mål för den samhälleliga
verksamheten är att värna den enskildes privatliv och familjeliv.
Bestämmelsen har inte någon bindande verkan men ålägger det allmänna att avhålla sig från vissa ingripanden. Den mest väsentliga
funktionen för detta stadgande är att ålägga det allmänna att positivt
verka för att den ifrågavarande rättigheten skyddas, främjas och i
största möjliga utsträckning förverkligas (jfr Fri- och rättighetsutredningens betänkande SOU 1975:75 s. 184). Till viss del överlappas
bestämmelsen av de rättsligt bindande fri- och rättigheterna i 2 kap.
RF. Förhållandet mellan målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF och
fri- och rättigheterna i 2 kap. RF kan beskrivas så att det förstnämnda ger den enskilde ett skydd med hjälp av det allmänna, medan
rättigheterna i 2 kap. RF garanterar den enskilde ett skydd mot det
allmänna. I denna framställning behandlas inte de fri- och rättigheter
som följer av 2 kap. RF närmare. Kort kan sägas att kapitlets bestämmelser bl.a. reglerar yttrande-, mötes-, demonstrations-, föreningsoch religionsfriheterna, förbud mot åsiktsregistrering samt rätt till
skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och andra liknande intrång samt rätt till förtrolig kommunikation.
I den svenska lagstiftningen finns också materiella bestämmelser
om skydd för den personliga integriteten och bestämmelser om
kompensation vid överträdelser av de materiella bestämmelserna.
Åtskilliga av de brott mot person som anges i brottsbalken syftar
helt eller delvis till att värna den enskildes integritet, frid och ära. Hit
hör bl.a. brott mot person, som t.ex. sexualbrott, misshandelsbrott
och försök till mord. Även brott som rör angrepp mot annans frihet
eller frid hör till denna grupp. Exempel på sådana brott är människorov, olaga frihetsberövande, försättande i nödläge och olaga tvång.
Med angrepp mot annans frid avses främst brott som kränker den
enskildes rätt att få vara ifred och att hålla sitt privatliv okänt för
andra, t.ex. olaga hot, hemfridsbrott, ofredande, och olovlig avlyssning. Vidare omfattas också brott som utgör angrepp mot annans
ära; i första hand avses här ärekränkningsbrotten, som t.ex. förtal.
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En annan viktig del av skyddet för den personliga integriteten är
möjligheten att få ersättning för skilda former av kränkningar. Av
2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207) följer att den som allvarligt
kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot
dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Sådan ersättning, s.k. ideellt skadestånd, är således
en särskild form av skadestånd som inte förutsätter att vare sig personskada eller sakskada har uppkommit.
Barns rätt
Det allmännas ansvar för att ta till vara barns rätt finns sedan 2011
uttryckt i program- och målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF, där
det bl.a. anges att barns rätt ska tas till vara. Mänskliga rättigheter,
som även gäller barn, finns också uttryckta i andra konventioner,
däribland Europakonventionen. Efter de ändringar i fördraget om
Europeiska unionen som trädde i kraft genom Lissabonfördraget
den 1 december 2009 är numera skyddet av barnets rättigheter också
ett av EU:s mål (se fördragets artikel 3). I EU:s rättighetsstadga
finns en särskild artikel om barnets rättigheter (artikel 24). Artikeln
anger att barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs
för deras välfärd. Vidare anger artikeln bl.a. att barnets bästa ska
komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Det finns
också andra artiklar i stadgan som rör barn, t.ex. en artikel om förbud
mot barnarbete (artikel 32).
Sverige är som stat skyldig att skydda och främja de rättigheter
som framgår av barnkonventionen, som Sverige ratificerade genom
ett beslut i riksdagen den 21 juni 1990. Barnkonventionen trädde
i kraft i september samma år när tjugo stater hade ratificerat den.
De rättigheter barn har enligt barnkonventionen är en del av de
mänskliga rättigheter som under lång tid har fastställts i olika internationella överenskommelser.
Fyra av artiklarna i barnkonventionen, artikel 2 om icke-diskriminering, artikel 3 om barnets bästa, artikel 6 om rätten till liv, överlevnad och utveckling och artikel 12 om barnets rätt att uttrycka sina
åsikter och bli hörd, utgör de så kallade grundprinciperna i konventionen och har en särskild ställning i tolkningen av konventionen.
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Enligt artikel 3.1 ska barnets bästa komma i främsta rummet vid
alla åtgärder som rör barn. Principen uttrycker både en individuell
och en kollektiv rättighet. Det innebär att barnets bästa ska sättas i
främsta rummet i såväl åtgärder som rör ett enskilt barn som åtgärder som rör grupper av barn.
Barnets rätt till överlevnad och utveckling är kopplad till flera
artiklar i konventionen som handlar om barnets rätt att få sina
grundläggande behov tillgodosedda. Däribland finns artikel 24 om
rätten till hälso- och sjukvård och artikel 27 om rätten till en skälig
levnadsstandard. I artikel 23 betonas särskilt statens skyldighet att
ge lämpligt bistånd till barn som har funktionsnedsättningar.
Rätten att fritt uttrycka sina åsikter tillkommer enligt artikel 12.1
barn som är i stånd att bilda egna åsikter. Utgångspunkten ska vara
att barnet kan bilda egna åsikter och att det inte vilar på barnet att
först bevisa sin förmåga (SOU 2016:19 s. 109). När barnet är i stånd
att bilda sig en egen uppfattning måste hans eller hennes åsikter noga
beaktas. Artikel 12 kräver inte enbart att barnet ska få uttrycka sina
åsikter, utan åsikterna ska dessutom tillmätas betydelse i förhållande
till barnets ålder och mognad. Artikel 12.2 anger att barnet har rätt
att höras i alla domstolsförfaranden som rör barnet, utan begränsningar. Barnet har också rätt att höras i alla administrativa förfaranden som rör barnet, t.ex. förfaranden som rör barnets utbildning,
hälsa, miljö, levnadsvillkor och skydd. Liksom rätten att uttrycka
sina åsikter är barnets rätt att bli hörd en absolut rättighet och gäller
barn som är i stånd att bilda egna åsikter.
Regeringen anser att barnkonventionen behöver ges en starkare
ställning och att ett barnrättsbaserat synsätt bör få ett större genomslag i rättstillämpningen. Regeringen har därför föreslagit en lag om
inkorporering av barnkonventionen (Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, prop. 2017/18:186). Riksdagen har antagit
regeringens förslag och lagen kommer att träda i kraft den 1 januari
2020.
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Inledning
Allmänna arvsfondens verksamhet omfattar stödgivning, förvaltningen av fondens medel och avvecklingen av dödsbon. Utredningens
uppdrag omfattar frågor inom samtliga tre delar. I det följande
redovisas de övergripande reformbehov som framgår av direktiven
och som utkristalliserats i vårt arbete. De närmare övervägandena
redovisas i anslutning till bedömningar och förslag i varje sakfråga.
En analys av ansökningarna till Allmänna arvsfonden
I våra direktiv nämns som en av flera utgångspunkter att organisationernas benägenhet att söka medel är av betydelse för Allmänna
arvsfonden. Utredningen för ett stärkt civilsamhälle framhöll i sitt
betänkande Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) även att
det belopp som finns att tillgå för stöd som inte utnyttjas i sin helhet.
Av den i kapitel 4 redovisade statistiken framgår att antalet ansökningar om stöd ur Allmänna arvsfonden har minskat mellan åren 2009
till 2017. År 2009 uppgick antalet ansökningar till 1 635 stycken medan
antalet för 2017 var 834, vilket innebär en minskning med 50 procent. Som en av utgångspunkterna för utredningens arbete finns det
därför anledning att överväga om den omständigheten att ansökningarna har gått ned i sig utgör ett reformbehov.
Samtidigt som det alltså är ett faktum att antalet ansökningar har
gått ned finns det skäl att undersöka bifallsfrekvensen. I genomsnitt
har 40 procent av ansökningarna beviljats stöd under år 2017. Om
endast hänsyn tas till nya ansökningar om stöd, dvs. att fortsättningsansökningarna för projektens andra och tredje år exkluderas,
uppgår bifallsfrekvensen för 2017 till 25 procent för projektstöd
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respektive 30 procent för lokalstöd, att jämföra med 2009 då motsvarande siffor var 17 procent för respektive stödkategori. Endast
år 2016 var bifallsfrekvensen något högre, 28 procent för projektstöd respektive 39 procent för lokalstöd. Under 2017 fördelades
597 miljoner1 kronor i stöd, medan motsvarande siffra för 2009 uppgick till 478 miljoner kronor.
Som Utredningen för ett stärkt civilsamhälle påtalade i sitt betänkande utnyttjas inte det belopp som finns att tillgå för stöd i sin
helhet, utan det lämnas utrymme för en viss buffert varje år. Skälen
till detta är enligt Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse
2016 (s. 9) att medelsinflödet till Allmänna arvsfonden är förenat
med osäkerhet och att Arvsfondsdelegationen gör finansiella åtaganden för upp till tre år. Bufferten har dock minskat i storlek under
flera år i rad. Det har enligt vad vi fått höra varit en medveten strategi
av Arvsfondsdelegationen att genom olika typer av informationsoch kommunikationsinsatser gentemot bidragssökande organisationer
höja kvaliteten på inkommande ansökningar och minska antalet
ansökningar med låg potential att få stöd, genom bl.a. införandet av
en telefonjour där handläggare svarar på frågor om möjligheten att
få stöd. Denna service har enligt Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2016 (s. 6) bidragit till att öka kvaliteten på inkommande ansökningar, men också till att minska antalet ansökningar med låg potential att erhålla stöd ur fonden. Enligt uppgift
från delegationen bedöms cirka en fjärdedel av de projekt som presenteras för telefonjouren inte ha potential att få projektstöd, vilket
sökanden också informeras om i telefonsamtalet. I verksamhetsberättelsen görs bedömningen att det i huvudsak är positivt att
antalet ansökningar minskat, eftersom kvaliteten i ansökningarna
har blivit bättre. De högre krav som ställs på ansökande organisationer till följd av att kraven på beslutsunderlag har höjts kan dock
enligt verksamhetsberättelsen leda till att vissa ansökningar med
potential inte kommer in.
Det kan alltså inte hävdas att det faktum att antalet ansökningar
minskat i sig utgör ett reformbehov, eftersom det kan ha sin förklaring i delegationens förändrade arbetssätt. Det förhållandet att

Med hänsyn till de projekt som genom övergången till fleråriga beslut försköts tidsmässigt
till efter årsskiftet 2017/2018 kan siffran justeras till 671 miljoner kronor för en mer rättvis
jämförelse med tidigare år (se Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017 s. 18).
1
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bifallsfrekvensen har ökat talar i någon mån för att Arvsfondsdelegationens strategi att minska antalet ansökningar med låg chans
att få stöd har varit framgångsrik.
En annan faktor som kan spela roll i nedgången i antalet ansökningar är att Arvsfondsdelegationen de senaste åren endast haft en
pågående särskild satsning i jämförelse med tidigare år, då två särskilda satsningar har pågått parallellt. De särskilda satsningarna
syftar till att skapa ett större intresse för fonden och således även till
att få in fler ansökningar på ett visst område eller med en viss inriktning som bedöms särskilt angelägen. En minskning av antalet särskilda satsningar eller av andra kommunikationsinsatser kan därför
leda till en nedgång i antalet ansökningar.
Vare sig en nedgång i antalet ansökningar eller den omständigheten att alla medel inte delas ut kan alltså sägas vara entydiga indikationer på ett reformbehov. Samtidigt har – som redovisas nedan – vissa
kriterier uppfattats som oklara och ansökningsförfarandet också till
viss del som komplicerat. En annan förklaring till det minskade antalet
ansökningar kan vara att färre organisationer känner till möjligheten
att söka stöd ur fonden jämfört med tidigare. Av Statskontorets
rapport Myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen, 2017:20, framgår
(s. 84 ff.) att kunskapen om fonden har minskat, särskilt bland unga,
varför Statskontoret föreslår att delegationen ska se över sina informationsinsatser till allmänheten.
Ändamålsenliga kriterier för stöd
En huvudsaklig uppgift för utredningen är att undersöka om de
nuvarande kriterierna för stöd ur Allmänna arvsfonden är ändamålsenliga, att analysera om det är befogat med ytterligare krav för stöd
samt att föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer att
enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar
som präglar ett demokratiskt samhälle kan beviljas stöd ur fonden.
Behovet av en översyn av nuvarande kriterier för stöd lyfts i
direktiven fram på olika sätt. Utgångspunkten är att det i 6 § lagen
(1994:243) om Allmänna arvsfonden stadgas att stöd ur fonden i
första hand ska lämnas till verksamhet som är nyskapande och utvecklande. Direktiven framhåller att arvsfonden är en viktig finansiär
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av nya initiativ till förmån för fondens målgrupper och för civilsamhällets utveckling av verksamhet för dessa grupper. Organisationers benägenhet att ansöka om medel är betydelsefull för arvsfonden och det är viktigt att sökandena inte bör mötas av onödiga
begränsningar i det regelverk som styr fonden.
I sammanhanget lyfter direktiven också fram att Utredningen för
ett stärkt civilsamhälle i sitt betänkande ansett att nyskapandekriteriet är begränsande och föreslår en översyn av stödkriterierna.
Den utredningen bedömde att det i dag kan finnas onödiga begränsningar till följd av den praxis som har utvecklats för tilldelning av
stöd, utifrån om projektens metod och verksamhet kan anses vara
nyskapande. Utredningen fann att det är särskilt angeläget att göra
en översyn av kriteriet nyskapande, eftersom kriteriet ansågs begränsa vilka projekt som kan beviljas bidrag utifrån om projektens
metod och verksamhet kan anses vara nyskapande. Utredningen
menade att det därför kan finnas anledning att föreslå en omformulering för att möjliggöra andra typer av stöd till verksamhet
till förmån för fondens målgrupper för att möta dagens samhällsutmaningar, t.ex. växande sociala klyftor och andra samhällsproblem.
Utredningen framförde att sådan verksamhet ofta behöver mer långsiktigt stöd, och att det dessutom ofta finns beprövade metoder och
tillvägagångssätt som kan ge bättre effekt än att försöka hitta ett
nyskapande sätt för att nå resultat. En ändring av de kriterier som
gäller för att få bidrag ur Allmänna arvsfonden kan enligt utredningen öppna för att fler verksamheter får stöd ur fonden och ett
mer effektivt utnyttjande av de medel som finns i fonden.
Frågeställningen om medel från Allmänna arvsfonden används på
ett ändamålsenligt sätt kan utvecklas utifrån olika utgångspunkter.
En fråga är om medlen används på det sätt som är det bästa för samhällets utveckling. I den delen konstaterar vi att det inte ligger inom
utredningens uppdrag att ändra på Allmänna arvsfondens övergripande ändamål, dvs. att fonden ska främja verksamhet av ideell karaktär
till förmån för barn, ungdomar och personer som har funktionsnedsättning. Det är alltså en given ram för prövningen av kriterierna
för stöd att målgrupp och övergripande ändamål för fonden är
konstant.
En annan infallsvinkel på frågeställningen om Allmänna arvsfondens medel används på bästa sätt skulle kunna vara frågorna om
utdelningens respektive fondens storlek. Kammarkollegiet har under
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utredningens arbete inkommit med en hemställan till regeringen
mot bakgrund av att arvsfondens tillgångsmassa uppgår till ett marknadsvärde om närmare nio miljarder kronor att alla medel som influtit till fonden årligen samt årets avkastning ska vara tillgängliga
för utdelning. Det ligger dock inte heller inom utredningens uppdrag att överväga om fonden bör dela ut medel i större eller mindre
omfattning än vad som för närvarande stadgas i dag i 2 § lagen om
Allmänna arvsfonden.
Ett sätt att angripa frågan om medlen från fonden används på ett
ändamålsenligt sätt skulle kunna vara en kartläggning i syfte att
försöka fånga upp sådana aktörer som i dag inte söker medel ur
Allmänna arvsfonden men som skulle kunna göra det. Det finns dock
inget givet angreppssätt för en sådan kartläggning, vilken närmast
skulle kräva en förhandsbedömning av föreslagna idéer och projekt.
Utredningen har i sitt arbete valt ett annat angreppssätt och vi har
i stället som en utgångspunkt försökt klarlägga dels vilka kriterier
och övriga villkor för stöd som faktiskt gäller vid en ansökan till
Allmänna arvsfonden, dels hur dessa kriterier uppfattas av de organisationer som sökt stöd ur fonden.
Som beskrivs i kapitel 4 och utvecklas i kapitel 7 framkom det
redan tidigt i utredningens arbete att Arvsfondsdelegationen under
senare år har utmejslat en beslutspraxis som tillämpar även andra
kriterier för stöd än kriteriet som framgår av lag, dvs. nyskapande
och utvecklande. Utredningen har därför inledningsvis i sitt arbete
lagt resurser på att beskriva Arvsfondsdelegationens arbetssätt och
som utgångspunkt i denna del försökt klarlägga vilka kriterier och
övriga villkor för stöd som gäller vid en ansökan till Allmänna arvsfonden. Av denna kartläggning framgår att utöver kriteriet nyskapande och utvecklande som framgår av lagtexten har arvsfonden i sin
praxis utvecklat flera andra kriterier, som också ställer upp villkor
för stöd, som att projektet ska ha hög delaktighet i målgruppen och
en god överlevnadspotential.
Utredningen har genomfört dialogmöten med representanter för
ett antal organisationer som sökt stöd, se bilaga 2 till betänkandet.
Vid dessa möten har den tidigare kritiken mot delkriteriet nyskapande förstärkts i viss mån, men det har också tydliggjorts att det
finns en betydande osäkerhet kring hur även övriga kriterier tillämpas
och ställs mot varandra. Även om Arvsfondsdelegationen informerar,
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både generellt och vid ansökningar, är det tydligt att Arvsfondsdelegationens praxis inte är så transparent att det av denna går att
utläsa en tydlig bild av hur kriterierna för stöd tillämpas i praktiken.
Det är alltså ett tydligt reformbehov att försöka öka tydligheten och
transparensen kring vilka kriterier som tillämpas och hur de tillämpas.
En fråga som utredningen har ställts inför i det sammanhanget är
vilken regleringsnivå det bör finnas för kriterierna för stöd ur Allmänna arvsfonden. På grund av Allmänna arvsfondens särskilda ställning, som bl.a. innebär att den redovisas till riksdagen, regleras kriterierna för stöd ur fonden i lag och inte – som är brukligt för olika
typer av statsbidrag – genom beslut av regeringen i förordning. Vår
kartläggning har visat att endast ett av de övergripande kriterierna för
stöd regleras i lagen om Allmänna arvsfonden, trots att ytterligare
två kriterier anses likställda med det lagreglerade i fondens beslutsverksamhet.
En aspekt vid bedömningen av vilken regleringsnivå som bör
väljas är att vi enligt direktiven ska föreslå ett villkor som säkerställer
att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar
som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd. Ett sådant villkor
måste vara lagreglerat.
På ett övergripande plan ger en samlad reglering av villkor för
stöd en större tydlighet och en ökad transparens för de sökande.
Tydlighet kring förutsättningarna för stöd är också ägnad att öka
förtroendet hos allmänheten för arvsfondens verksamhet. Stöd ur
Allmänna arvsfonden är samtidigt inte statsbidrag och utdelade medel
beror år från år på vilket inflöde som finns i fonden samtidigt som
beslut om stöd oftast sträcker sig över flera år, vilket gör att kommande års medel ofta är ”intecknade” till viss del, jämför beskrivningen ovan. Detta sammantaget gör att det krävs en viss buffert för
att klara fondens åtaganden och att det också är viktigt att kriterierna
för stöd regleras på ett sådant sätt att det kvarstår en möjlighet för
Arvsfondsdelegationen till en skönsmässig anpassning. Detta talar
för att i viss mån vara återhållsam med att reglera de närmare villkoren för stöd från fonden.
En annan aspekt vad gäller nivån i regelverket är om en ökad
formell reglering av villkoren för stöd skulle kunna leda till att stöd
ur arvsfonden bedöms vara en civil rättighet enligt artikel 6.1 Europakonventionen, vilket i sin tur skulle innebära bl.a. en rätt till domstolsprövning av avslagsbeslut. Någon sådan möjlighet finns inte
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i dag och vi bedömer inte heller att det vore önskvärt att inordna
stöd från arvsfonden i en sådan ordning. Vid övervägandena kring
vilken nivå på regleringen som bör väljas har vi därför i vårt arbete
analyserat den frågan mot bakgrund av den europarättsliga regleringen
och svensk domstolspraxis.
Europadomstolen har fastslagit att artikel 6.1 är tillämplig under
förutsättning att det föreligger en reell och seriös tvist mellan en
enskild – fysisk eller juridisk – person och en annan person eller en
myndighet, att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den
nationella rätten, och att denna rättighet är en civil rättighet. Tvisten
måste alltså gälla ett anspråk på något som är eller påstås vara en
rättighet enligt inhemsk rätt. Det krävs inte att anspråket är välgrundat, utan det är tillräckligt att någon på rimliga grunder kan
hävda att han eller hon har en sådan rättighet. Det ska i så fall finnas
en rätt att få anspråket prövat av domstol.
Med hänsyn till den rättsutveckling som skett inom europarätten
har Högsta förvaltningsdomstolen i mål som avgjorts under senare
år ansett att statliga bidrag och stöd kan omfattats av artikel 6.
I RÅ 2004 ref. 122 ansågs sålunda presstöd utgöra en civil rättighet.
I HFD 2011 ref. 10 – som gällde frågan om ett regeringsbeslut kunde
prövas enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut – ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens beslut
om statligt stöd till trossamfund innefattade en prövning av en civil
rättighet enligt Europakonventionen. Domstolen konstaterade att
rätten till stödet var reglerad i lag efter fastställda kriterier och att
det alltså inte var fråga om en rent diskretionär prövning.
I rättsprövningsmålet HFD 2011 ref. 22 konstaterade Högsta
förvaltningsdomstolen att en möjlighet till domstolsprövning av förvaltningsbeslut alltmer kommit att uppfattas som en viktig rättsstatlig princip, som bl.a. kommit till uttryck i 1 § lagen om rättsprövning
av vissa regeringsbeslut. Enligt domstolen bör ett beslut därför anses
röra civila rättigheter eller skyldigheter om det inte finns klart stöd
för en annan bedömning. I avgörandet HFD 2016 ref. 49 ansåg Högsta
förvaltningsdomstolen att bedömningen bör göras på samma sätt vid
prövningen av om ett överklagande ska tas upp till prövning för att
tillgodose rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen
trots att det i specialförfattning fanns ett överklagandeförbud. Det
avgörandet avsåg ett beslut om statsbidrag enligt förordningen
(2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.
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Även mot den bakgrund som beskrivits ovan kan vi inledningsvis
konstatera att stöd ur Allmänna arvsfonden endast lämnas i mån av
tillgång på medel. Medelstillgången beror på omständigheter utanför
myndigheters kontroll utan regleras i stor utsträckning av vad som
flyter in i fonden. Redan detta förhållande talar med styrka för att
det inte är fråga om en civil rättighet. De statsbidrag som blivit
föremål för prövning av Högsta förvaltningsdomstolen har dessutom
avsett organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Detta är en väsentlig skillnad mot de former av projektstöd som kan beviljas ur Allmänna arvsfonden, antingen i form av ett verksamhetsprojekt som
ska bedrivas under en begränsad tid eller i form av ett byggnationsprojekt som avser en lokal eller anläggning. Med hänsyn till att Allmänna arvsfondens ändamålsinriktning är och fortsatt ska vara framåtsyftande och stimulera till utveckling och prövande av nya idéer,
innefattar bedömningen i sig en betydande skönsmässighet. Det är
alltså fråga om en vag och för en domstol svårkontrollerad bestämmelse från strikt juridiska utgångspunkter, alldeles oavsett om de
ytterligare kriterier som Arvsfondsdelegationen i dag tillämpar kommer till uttryck i lagreglering eller inte. Inte heller införandet av ett
s.k. demokrativillkor innebär att den grundläggande skönsmässigheten i bedömningen av villkoren för stöd försvinner eller minskar.
Sammanfattningsvis talar därför övervägande skäl för att beslut
avseende stöd ur fonden inte avser en civil rättighet, även om de
grundläggande kriterierna för stöd ur fonden regleras på ett samlat
sätt i lag.
Det sagda innebär att vi som ett led i att öka transparensen föreslår att fler kriterier för stöd än i dag ska regleras i lagen om Allmänna arvsfonden. De närmare övervägandena i denna del framgår
av kapitel 7. För att ytterligare tydliggöra hur Arvsfondsdelegationen
arbetar har utredningen, med stöd av den expert från delegationen
som biträtt oss, försökt beskriva arbetet. Denna beskrivning återfinns vad gäller stödgivningen i kapitel 4 och vad gäller kontrollverksamheten i kapitel 9.
Av såväl direktiven som av våra dialogmöten framgår att vad
gäller kriteriernas innehåll är det momentet ”nyskapande” som varit
mest oklart för de organisationer som sökt stöd ur fonden. Vi har
därför övervägt om det går att på något annat sätt formulera den
grundläggande avsikten med arvsfondens verksamhet, dvs. att stödet
ska vara framåtsyftande och utvecklande och att det inte ska gå till
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befintlig verksamhet. Våra förslag i den delen samt kring övriga kriterier för stöd återfinns i kapitel 7.
Kontroll av utbetalade medel
Direktiven lyfter fram ett behov av ökad kontroll av utbetalade medel
dels genom uppdraget att utforma ytterligare ett villkor som säkerställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar
värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd, dels
genom att analysera hur dubbelfinansiering av samma ändamål kan
undvikas och hur återbetalningsskyldigheten bör utformas.
Som en inledande utgångspunkt kan vi konstatera att vi inte har
haft möjlighet att konkret följa upp och kontrollera hur tilldelade
medel har använts i enskilda fall. Detta har inte heller omfattats av
vårt uppdrag. För att få en bild av både beslutsfattandet och kontrollverksamheten har vi dock dels fått möjlighet att delta i ett av
Arvsfondsdelegationens sammanträden och dels samlat in uppgifter
om och redovisat den kontrollverksamhet som delegationen bedriver.
En redovisning av dessa iakttagelser och vilka bedömningar utredningen har gjort i dessa delar finns i kapitel 9.
När det gäller det s.k. demokrativillkoret har vi som en utgångspunkt valt att beskriva de olika sådana villkor som finns i lagstiftningen. Den beskrivningen, som återfinns i kapitel 5, visar att utformningen av sådana villkor skiljer sig avsevärt från område till område.
Detta faktum framgår också med tydlighet av att det nyligen tillsatts
en utredning – Demokrativillkorsutredningen – med uppdrag att
bl.a. se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor. Vi har samrått med den utredningen och med
Trossamfundsutredningen innan den utredningen redovisade sina
förslag.
Något konkret reformbehov i den meningen att det är klarlagt att
medel från Allmänna arvsfonden har gått till organisationer som i sin
verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt
samhälle har inte framkommit i utredningens arbete. Ett påstående i
den riktningen härrör från en rapport på uppdrag av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, författad av dr Magnus Norell
under slutet av år 2016, men rapporten har kritiserats bl.a. på grund
av avsaknad av källor och referenser och uppgiften har inte kunnat
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härledas till något ärende hos Arvsfondsdelegationen. Allmänna
arvsfondens stödgivning har inte heller tagits upp i senare rapporter
från den myndigheten avseende samma ämne.
Behovet av en reform i detta avseende får i stället anses vara att
förebygga att medel går till sådana verksamheter och att ge förutsättningar för återkallelse och återkrav om det ändå skulle inträffa.
I avsnitt 7.4 redovisar vi de närmare övervägandena kring utformningen av ett demokrativillkor.
Under arbetet i utredningen har det i den allmänna debatten vid
flera tillfällen torgförts åsikten att pengar går till felaktiga ändamål
eller i vart fall att medel betalas ut utan erforderlig kontroll. Som
nämnts ovan har vi i vårt arbete inte funnit belägg för sådana påståenden. Vår bedömning är i stället att Arvsfondsdelegationen under
senare år har utvecklat sitt arbete med kontroll och uppföljning och
att det fungerar bra och att kontrollverktygen i huvudsak är ändamålsenliga. Vi bedömer också att kontrollen för att upptäcka dubbelfinansiering och andra ekonomiska oegentligheter fungerar tillfredsställande, se vidare i kapitel 9. De förslag vi har till anpassning av
reglerna om återkallelse och återkrav finns i kapitel 10.
Frågor om avstående av arv
Av våra direktiv framgår att bestämmelsen om avstående av arv eller
försäkringsbelopp till släkting eller annan person som stått arvlåtaren nära bör moderniseras och förtydligas. Bakgrunden anges vara
att den nuvarande bedömningen av frågan tar sin utgångspunkt i
förarbetsuttalanden som är skrivna för länge sedan och i en tid då
samhället och de normer som präglade det såg väldigt annorlunda ut.
Bestämmelsen har därför över tid blivit svårare att tillämpa och har
– enligt direktiven – kunnat leda till resultat som ibland framstår som
orimliga.
Under perioden 2015–2017 meddelade regeringen och Kammarkollegiet sammanlagt 181 beslut i arvsavståendeärenden. Som ett led
i att undersöka reformbehovet har vi gått igenom de besluten. Även
om det är vanskligt att dra slutsatser från avgöranden i en verksamhet som är utpräglat skiftande från fall till fall, bekräftar genomgången bilden i utredningsdirektiven. Vid bedömningen av hur denna
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fråga ska hanteras måste dock också vägas in att Arvsfondens möjlighet att avstå arv inte ska utvidgas i sådan omfattning att det innebär att den legala arvsrätten utvidgas. Vi redovisar vissa förslag till
förändringar i kapitel 12.
Vissa administrativa och övriga frågor
Utredningens direktiv innehåller även en rad sakfrågor där man definierat behov av en översyn eller av förändring. Således lämnar vi
förslag att flytta prövningen av vissa ärenden från regeringen till
Kammarkollegiet (se avsnitt 12.5 och kapitel 13), bedömer frågor
kring kostnader i bristbon (kapitel 14) och vissa redovisningsfrågor
(kapitel 15) samt överväger strukturen på regelverket (kapitel 16).
Organisatoriska frågor faller utanför uppdraget
Av våra direktiv framgår uttryckligen att vi inte ska lämna förslag på
organisationsförändringar. Statskontoret har i sin myndighetsanalys
av Arvsfondsdelegationen konstaterat att delegationen utför uppgiften
att fördela medel väl samt anfört att det inte finns indikationer på att
det skulle förekomma felaktigheter i någon betydande omfattning i
fördelningen och hanteringen av projektmedel (s. 83 f.). Statskontoret
har dock påpekat att det i intervjuer med personal på kanslistödet
har efterfrågats mer ledning och styrning (s. 86). Enligt Statskontoret har detta inte påverkat kvaliteten i handläggningen, men
myndigheten menar att det finns en risk att problemen i arbetsmiljön i framtiden kan medföra en försämring i kvaliteten i delegationens beslutsunderlag. Någon risk för bristande objektivitet har
inte påtalats i myndighetsanalysen.
Med detta som utgångspunkt har det i våra dialogmöten framkommit vissa synpunkter på Arvsfondsdelegationens arbetssätt som
förtjänar viss uppmärksamhet. Flera organisationer har uttryckt
önskemål om mer transparens i Arvsfondsdelegationens beslutsgivning och har uppgett att beslutsprocessen är oförutsebar och otydlig. Flera organisationer upplever också att det är en fördel om man
tidigare har sökt stöd ur fonden och på så sätt har en etablerad kontakt med en viss handläggare. En upplevelse är att handläggarna ställer
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färre frågor och begär mindre underlag om den sökande organisationen tidigare har genomfört projekt som fallit väl ut. Flera organisationer har framfört att Arvsfondsdelegationens handläggare är
mycket aktiva och föreslår förändringar som kan ge ansökningarna
högre potential att få bifall. En organisation har uppgett att Arvsfondsdelegationens arbetssätt har varierat över tid och ett par organisationer menar att det är svårt att veta vad som är delegationens
policy och vad som är den enskilda handläggarens arbetssätt. Det har
också framförts att handläggarnas personliga relationer spelar en roll
i ansökningsprocessen.
Som redogjorts för i avsnitt 4.3.2 om Arvsfondsdelegationens
arbetssätt har handläggarna en relativt framträdande roll i ansökningsprocessen och i det coachande arbetssätt som delegationen
använder sig av i beredningen av ansökningar. Eftersom antalet handläggare är begränsat och antalet beviljade ansökningar är stort är det
ofrånkomligt att en och samma handläggare ansvarar för ett relativt
stort antal ansökningar och pågående projekt. Det är under dessa
förutsättningar naturligt att en handläggare har många personliga
kontakter med företrädare för olika organisationer i civilsamhället
och således har upparbetat flera professionella relationer i denna
kontext. Det är därför inte konstigt om ett coachande arbetssätt och
handläggarnas roll i arbetet medför att det kan uppfattas som att
ansökningsprocessen brister i transparens och objektivitetshänseende.
Eftersom det är av stor betydelse för fondens legitimitet och förtroende att den inte bara är utan också uppfattas som objektiv,
konsekvent och transparent kan finnas skäl för Arvsfondsdelegationen att se över frågan om hur ansökningsprocessen och handläggarnas roll i denna process uppfattas utifrån. Då delegationens
arbetssätt ligger klart utanför vårt uppdrag har vi inte analyserat frågan
närmare och vi lämnar inte heller något förslag i dessa delar.
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7.1

Inledning

Våra kommittédirektiv innehåller flera frågeställningar som har anknytning till vilka krav eller kriterier som ska gälla för att en organisation ska kunna få stöd ur Allmänna arvsfonden. En övergripande
fråga är om kriterierna för stöd är tillräckliga i förhållande till fondens ändamål. Två särskilda frågeställningar som vi enligt direktiven
ska undersöka och analysera, i syfte att möjliggöra ändamålsenligt
och långsiktigt stöd, är
• om kriterierna i 6 § första meningen lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden – som stadgar att stöd ur fonden i första hand
ska lämnas till verksamhet som är nyskapande och utvecklande –
är relevanta i förhållande till fondens målgrupp och särskilt om
kriteriet nyskapande verksamhet leder till oönskade effekter, och
om så bedöms vara fallet, föreslå förändring av regelverket i det
avseendet, och
• hur kriterierna i 6 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfonden – som stadgar att stöd, om det bedöms som särskilt angeläget, också får lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning –
tillämpas och förhåller sig till kriterierna i 6 § första meningen,
samt om det är relevant i förhållande till Allmänna arvsfondens
målgrupp att upprätthålla kriteriet särskilt angeläget för sådant
stöd och vid behov föreslå en förändring av regelverket i det
avseendet.
En annan särskild uppgift enligt direktiven är att vi ska föreslå hur
ett villkor kan utformas som säkerställer att enbart organisationer
som i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan beviljas stöd ur fonden.
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I detta kapitel redovisar vi inledningsvis vår bedömning av frågan
om vilka kriterier som Arvsfondsdelegationen i dag tillämpar som
bör regleras i lag (avsnitt 7.2), vilken utsträckning och på vilket sätt
nuvarande kriterier bör förändras (avsnitt 7.3) och slutligen hur ett
demokrativillkor bör utformas (avsnitt 7.4).

7.2

Regleringsnivå – allmänna utgångspunkter

Inledning
På grund av Allmänna arvsfondens särskilda ställning, som bl.a. innebär att den redovisas till riksdagen, regleras kriterierna för stöd ur
fonden i lag och inte – som är brukligt för olika typer av statsbidrag
– genom beslut av regeringen i förordning. Som redovisas i det följande är regleringen i lag inte fullständig, utan kriterierna har under
årens lopp kompletterats genom praxis. En naturlig utgångspunkt är
därför att försöka inventera vad som i dag krävs av en sökande för
att kunna få stöd ur arvsfonden och därefter bedöma i vilken utsträckning dessa kriterier bör samlas i lag eller kvarstå oreglerade i
författning. En ytterligare utgångspunkt för den bedömningen är att
vårt uppdrag i direktiven att utforma ett så kallat demokrativillkor
inte rimligen kan utföras på annat sätt än genom en komplettering
av lagen om Allmänna arvsfonden.
Arvsfondsdelegationens beslutspraxis
Av 6 § första meningen lagen om Allmänna arvsfonden följer att
stöd ur fonden ska i första hand lämnas till verksamhet som är nyskapande och utvecklande. Om det bedöms som särskilt angeläget,
får sådant stöd också lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning
(andra meningen samma lagrum). Enligt 7 § första stycket får stöd
enligt 6 § ges till organisationer som bedriver ideell verksamhet. Om
det finns särskilda skäl får sådant stöd som avses i 6 § första meningen
lämnas även till en offentlig huvudman. Enligt 7 § andra stycket får
stöd inte lämnas till enskilda personer. Dessa bestämmelser reglerar
stödgivningen ur fonden och några andra lagfästa villkor för stöd –
bortsett från de bestämmelser som definierar stödets målgrupper –
finns alltså inte.
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Arvsfondsdelegationen har under senare år utmejslat och tydliggjort sin beslutspraxis1, en utveckling som har tilltagit efter det att
Kammarkollegiet utsågs till värdmyndighet för Arvsfondsdelegationen 2010. Av denna praxis som redovisas på Allmänna arvsfondens
webbplats framgår att delegationen även tillämpar kriterier för stöd
som inte har uttryckligt stöd i lag. Utöver kravet på att en verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande, ställer delegationen krav
på målgruppernas delaktighet i projektet samt att verksamheten ska
ha en reell potential att överleva. Dessa kriterier måste samtliga vara
uppfyllda för att en organisation ska kunna få stöd. Det räcker således inte att en verksamhet är utvecklande och nyskapande, utan kriterierna som avser målgruppernas delaktighet och verksamhetens
möjlighet till överlevnad ska också vara uppfyllda. Bedömningen har
av Arvsfondsdelegationen beskrivits som så att på en skala låg–medelhög bör samtliga tre kriterier ligga på åtminstone nivån medel för att
stöd ska kunna beviljas. De tre kriterierna behandlas alltså likvärdigt
i Arvsfondsdelegationens praxis, och det lagstadgade kriteriet utvecklande och nyskapande ges inte större tyngd i beslutsfattandet än de
övriga två övergripande kriterierna. Alla tre kriterier syftar till att ta
tillvara den framåtsyftande ändamålsinriktning som Allmänna arvsfonden har. De olika villkorens gradering underlättar också för Arvsfondsdelegationen vid rangordningen av ansökningar mellan varandra
eftersom ansökningar, som alla uppfyller kriterierna för stöd, kan
uppfylla dem i olika hög grad.
Vissa andra villkor för stöd tillämpas också, bl.a. strukturella villkor. Strukturella villkor kan beskrivas som en slags grundläggande
förutsättningar för att en organisation över huvud taget ska kunna
komma i fråga för stöd, t.ex. krav på dess uppbyggnad och spridning
(prop. 2009/10:55 s. 150). Det ställs i Arvsfondsdelegationens praxis
bl.a. krav på hur länge en organisation ska ha funnits för att kunna
komma i fråga för stöd. En ytterligare förutsättning för projektstöd
är att projekttiden i normalfallet inte överstiger tre år. När det gäller
lokalstöd ställs också krav på bl.a. annan medfinansiering för att stöd
ska beviljas.
Arvsfondsdelegationen har fört in ett demokrativillkor i sin praxis
som en förutsättning för stöd. Dess huvudsakliga syfte är att medel
I kapitel 4 finns en sammanhållen redovisning av Arvsfondsdelegationens praxis. Information
om innehållet i praxis har inhämtats från Arvsfondsdelegationens webbplats, verksamhetsberättelser samt i direkta kontakter med företrädare för Arvsfondsdelegationen som finns representerad i utredningens expertgrupp.
1
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ur Allmänna arvsfonden endast ska gå till verksamheter som vilar på
demokratisk grund.
Vidare kan stöd enligt Arvsfondsdelegationens praxis under vissa
förutsättningar ges för förstudier i syfte att undersöka möjligheten
att starta och söka stöd för en sådan verksamhet som avses i 6 §
första meningen lagen om Allmänna arvsfonden.
Behovet av en ökad reglering i lag
En första fråga som kan ställas är om Arvsfondsdelegationen överhuvudtaget får tillämpa ytterligare kriterier för stöd än de som anges
i lag. Såväl Arvsfondsdelegationen som Kammarkollegiet är av den
uppfattningen och vi delar den bedömningen av följande skäl. Bestämmelsen i 6 § lagen om Allmänna arvsfonden är generellt utformad och ger delegationen ett relativt stort utrymme att formulera en
praxis på området. I den årliga verksamhetsberättelse som Arvsfondsdelegationen lämnar till regeringen redogör delegationen bl.a. för den
stödpraxis som delegationen tillämpar. Regeringen redovisar i sin tur
i en årlig skrivelse till riksdagen för stödfördelningen under föregående år, tillsammans med en översiktlig redogörelse för beslutspraxis samt regeringens egen bedömning av medelsfördelningen och
en uppfattning om vilka områden som ska prioriteras i stödgivningen
ur fonden.2 Socialutskottet behandlar skrivelsen och ger i ett betänkande förslag på beslut som sedan går till omröstning i kammaren.3
På detta sätt kan Arvsfondsdelegationens praxis anses ha förankrats
hos och godtagits av lagstiftaren. Att vissa av de kriterier som Arvsfondsdelegationen tillämpar som villkor för stöd inte har stöd i lag
innebär alltså inte att det finns en anledning att gå fram med lagstiftning av formella skäl.
En särskild infallsvinkel är Arvsfondsdelegationens behov av ett
visst mått av skönsmässighet i sin stödgivning. Allmänna arvsfonden
är en egen förmögenhetsmassa och det kan inte göras större utbetalningar än vad som finns medel för i fonden. Inflödet av medel sker
Som exempel kan ges regeringens skrivelser som avser budgetåret 2016 respektive 2017 i vilka
det anges att regeringen sammantaget anser att medlen fördelats på ett väl genomfört sätt och
i enlighet med Allmänna arvsfondens ändamål och de prioriterade områdena (skr. 2016/17:211
s. 45 och skr. 2017/18:211 s. 49).
3
Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse för budgetåret 2016 till
handlingarna (Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU6). Kammaren biföll utskottets förslag (Riksdagsskrivelse 2017/18:30). I skrivande stund har inte regeringens skrivelse för budgetåret 2017 behandlats i riksdagen.
2
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genom dödsboavveckling och genom direktavkastning från Allmänna
arvsfonden. I nuläget är inflödet på en relativt hög och stabil nivå, men
detta kan ändras över tid. En ökad benägenhet hos personer som
saknar arvingar att i stället genom testamente eller på annat sätt aktivt
förordna om sin kvarlåtenskap kan medföra en väsentlig minskning
av utbetalningsbara medel i fonden. Likaså kan direktavkastningen
variera över tid. Det är därför osäkert och svårt att förutse hur mycket
medel som i framtiden kommer att inflyta i fonden. Stöd ur fonden
ges vidare till projekt- eller lokalstödsverksamhet utifrån en fastställd budget för varje enskilt projekt som i normalfallet sträcker sig
över flera år, varför det krävs en buffert för att klara dessa åtaganden.
Osäkerheterna kring tillgängliga medel innebär att det är av vikt att
kriterierna för stöd regleras på ett sådant sätt att utrymmet för ett
visst mått av skönsmässighet i stödgivningen som Arvsfondsdelegationen behöver inte går förlorat. Det är väsentligt att delegationen på
samma sätt som i dag fortfarande kan rangordna sökande och prioritera projekt med hög potential före verksamheter med lägre potential.
De grundläggande utgångspunkter som ska gälla för Arvsfondens
beviljande av stöd är i relativt begränsad utsträckning reglerade i lag.
I förarbetena till nuvarande och tidigare lagstiftning framgår viktiga
hållpunkter, som att projektmedel inte ska gå till ordinarie verksamhet. Arvsfondsdelegationens praxis har dessutom utvecklats på ett
sådant sätt att det numera får anses finnas flera övergripande kriterier för stöd, nämligen förutom nyskapande och utvecklande också
ett krav på delaktighet i målgruppen samt ett krav på projektets överlevnad. Dessa tre kriterier anses av Arvsfondsdelegationen som jämbördiga i delegationens beslutspraxis.
Som vi konstaterar i det följande anser vi att de tre övergripande
kriterier som Arvsfondsdelegationen tillämpar som villkor för stöd
i allt väsentligt är ändamålsenliga och bör bestå.
Det kan då argumenteras för att den omständigheten att endast
ett av tre likställda kriterier framgår av lag innebär en otydlighet och
en skevhet när kriterierna ges samma tyngd i beslutsfattandet. Det
torde också finnas ett värde i att samtliga övergripande utgångspunkter vid bedömningen av möjligheten att få stöd ur fonden regleras på
samma sätt och i samma sammanhang.
En risk är dessutom att det för organisationer som avser att söka
stöd är otydligt och svårtolkat hur de olika stödkriterierna tillämpas
och vägs mot varandra.
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Det åligger Arvsfondsdelegationen att enligt 1 § förordningen om
Allmänna arvsfonden informera om sin verksamhet och således även
om sin stödgivning. Informationsplikten uppfylls bl.a. genom att
delegationen på Allmänna arvsfondens webbplats informerar om
vilka kriterier som tillämpas i stödgivningen. Arvsfondsdelegationen
reser också runt i landet och berättar om sin verksamhet.
Arvsfondsdelegationens beslut om stöd är dock standardiserade
och kortfattade, varför det inte av besluten som sådana går att dra
några slutsatser om hur kriterierna tillämpas. Delegationens tillämpning uppfattas också som otydlig och icke-transparent av flera av de
organisationer som har deltagit vid de dialogmöten som vi har anordnat (se bilaga 2). Kritiken kan sammanfattas enligt följande. Det
är otydligt hur de olika kriterierna för stöd viktas mot varandra.
Ställs det t.ex. lägre krav på delaktighet om projektet är mycket nyskapande och utvecklande? Kan stöd fås för ett mindre nyskapande
och utvecklande projekt om både delaktighets- och överlevnadspotentialen är mycket höga? De synpunkter som har framförts på
dialogmötena talar alltså för att det finns ett behov av ett tydliggörande av tillämpningen av kriterierna för stöd och att det finns en
diskrepans i uppfattningen av kriteriernas innebörd mellan delegationen och de organisationer som söker stöd ur fonden.
En teoretisk möjlighet att avhjälpa tolkningssvårigheterna skulle
kunna vara att Arvsfondsdelegationens beslut utformas på ett fylligare sätt med mer tydliga motiveringar om varför stöd beviljas
respektive avslås, av vilka det klart framgår hur de olika kriterierna
har värderats och vägts mot varandra i bedömningen. Det finns dock
svårigheter att i enskilda beslut formulera övergripande principer för
stöd som ska kunna tillämpas. Det skulle också innebära en väsentligt tyngre arbetsbörda för Arvsfondsdelegationen och dess kansli
att formulera sådana beslut. Dessutom finns ingen formell motiveringsskyldighet för gynnande beslut. Att förlita sig på utformningen
av besluten för att få substantiell ledning i hur kriterierna tillämpas
är därför ingen framkomlig väg.
Ett ändamålsenligt sätt får i stället anses vara att i lag ange i vart
fall samtliga de övergripande kriterierna för stöd som i dag tillämpas.
Viss ytterligare ledning i hur de olika kriterierna bör tolkas kan då
också lämnas i förarbetena till bestämmelsen.
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Andra villkor för stöd
Ett flertal av de förordningar som reglerar utbetalning av statsbidrag
innehåller en uppsättning villkor som ska vara uppfyllda för att en
sökande ska kunna få stöd. Regeringen har i propositionen En politik
för det civila samhället (prop. 2009/10:55 s. 148 ff.) uttalat vilka principer som bör gälla för styrningen av de statliga bidragen till det civila
samhällets organisationer och här angett vilka strukturella villkor
som bör ställas för att stöd ska utgå. Som villkor för stöd bör enligt
regeringen ställas att organisationen saknar vinstsyfte, har en riksomfattande organisation med lokal eller regionalt förankrad verksamhet eller har ett riksintresse, har ett antal enskilda medlemmar
eller är en sammanslutning av organisationer som har enskilda medlemmar, har bedrivit verksamhet under minst två år, och inte har
skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller försatt i konkurs. Därutöver bör det
enligt regeringen ställas krav på demokratisk uppbyggnad och att organisationen respekterar demokratins idéer (närmare om demokrativillkoret, se avsnitt 7.4). Enligt regeringen bör dessa villkor successivt
införas för statsbidrag till organisationer inom det civila samhället i
samband med att bidragssystem ses över och förändras. Systemen
för statsbidrag, och då framför allt organisationsbidragen, bör enligt
regeringen på sikt utformas i enlighet med de föreslagna villkoren.
Vidare menar regeringen att eftersom gemensamma villkor föreslås
bör de aktuella bidragssystemen inte innehålla fler strukturella villkor än de som beskrivs i propositionen. Däremot kan det finnas behov av ytterligare villkor för verksamhets-, projekt- och anläggningsbidrag i syfte att tydliggöra vilken typ av verksamhet som kan stödjas,
under hur lång tid stöd ska ges osv.
Förutom de villkor som gäller för varje enskilt statsbidrag innehåller förordningarna om statsbidrag ofta ett flertal strukturella villkor som regeringen har angett i ovan nämnda proposition, t.ex. krav
på ett visst antal medlemmar, krav på viss geografisk spridning, och
flera av de villkor som regeringen angett. Statsbidrag omfattas alltså
av en detaljerad reglering på förordningsnivå.
Av lagen om Allmänna arvsfonden följer att endast ideella organisationer som huvudregel kan få stöd ur fonden (7 §). Några andra
konkreta krav på organisationer som söker stöd finns inte lagen.
Arvsfondsdelegationen tillämpar dock flera andra villkor för stöd ur
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fonden. Som exempel tillämpas en huvudregel om en maximalt treårig projekttid, krav på hur länge en organisation ska ha funnits för
att komma i fråga om stöd samt krav på medfinansiering för lokalstöd. Som konstaterats ovan förekommer sådana villkor i ett flertal
förordningar som reglerar statsbidrag. Delegationen tillämpar dock
inte samtliga av regeringen föreslagna villkor för statligt stöd.
Ovan har konstaterats att Arvsfondsdelegationen har ett utrymme
att tillämpa olika stödkriterier i sin praxis, utan att det är behövligt
att de följer av lagen om Allmänna arvsfonden. Vi har inte heller funnit
något att invända mot stödvillkor som mer i detalj reglerar stödgivningen, som t.ex. regeln om en i normalfallet maximalt treårig projekttid, som utvecklats i delegationens praxis, utan de framstår som väl
avvägda.
Stöd ur Allmänna arvsfonden är inte statsbidrag, även om paralleller kan dras till denna bidragsform eftersom fonden kontrolleras
och administreras av staten. Vidare ges stöd ur fonden i form av
projekt- respektive lokalstöd, och inte i form av verksamhets- eller
organisationsbidrag, vilka främst berörs av regeringens uttalanden
om strukturella villkor (prop. 2009/10:55 s. 148 ff.). Till skillnad för
statsbidrag regleras inte villkor för stöd ur fonden i förordning, utan
i lag. I lagen om Allmänna arvsfonden anges i stället den övergripande inriktningen för stöd, vilken syftar att ta tillvara fondens ändamål och den mer detaljerade styrningen av Arvsfondsdelegationens
stödgivning sker genom regeringens skrivelse till riksdagen. Det framstår därför som mindre lämpligt att i lag detaljreglera samtliga stödvillkor. En lagreglering och eventuella ändringar av lagen kräver riksdagens godkännande, vilket är en omfattande process för att införa
eller ändra strukturella eller andra villkor för stöd. Lagstiftaren bör
inte ta ställning till den typen av detaljreglering.
Oaktat att lagstadgade krav skulle kunna bidra till en ökad tydlighet och transparens i beslutsfattandet skulle det också ha som
följd att Arvsfondsdelegationen blir uppbundet av en uppsättning
krav som ska vara uppfyllda för att stöd ska ges. Som utvecklats ovan
finns det i stödgivningen ett behov av ett visst mått av skönsmässighet i beslutsfattandet med hänsyn till osäkerheten i prognosen över
medelsinflödet i fonden. Skönsmässigheten innebär att Arvsfondsdelegationen kan anpassa sin beslutspraxis efter de rådande förutsättningarna medan en detaljreglering i lag minskar denna flexibilitet,
vilket kan få oönskade effekter.
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Vidare finns det inte något hinder mot att villkor som avser en
detaljreglering av stödgivningen kommuniceras och tydliggörs på
annat sätt än i lag, t.ex. genom en lättillgänglig redovisning av dem i
anslutning till ansökningsblanketten för stöd som finns att hämta på
Arvsfondsdelegationens webbplats. Till skillnad från de övergripande
kriterierna för stöd är inte dessa villkor öppna för tolkning; de reglerar ju avsevärt mer konkreta omständigheter än de övergripande stödkriterierna. Det finns därför inte behov av att klargöra deras betydelse i lag och i förarbetsuttalanden på samma sätt som är fallet för
de övergripande kriterierna.
Utgångspunkter för den fortsatta diskussionen
De övergripande kriterierna för stöd är till sin natur öppna för tolkning. Det inte fråga om kriterier som detaljstyr stödgivningen, utan
deras utformning ger Arvsfondsdelegationen möjlighet att tillämpa
ett stort mått av skönsmässighet i sin beslutsgivning och utrymmet
för en diskretionär prövning är alltså stort. Behovet av skönsmässighet hindrar därför inte att samtliga övergripande kriterier anges i lag.
Mot bakgrund av vad som sagts ovan bör samtliga övergripande kriterier för stöd anges i lag, för att motverka den beskrivna skevheten
och otydligheten som följer av att vissa kriterier finns i lag, medan
andra har vuxit fram ur praxis. Utgångspunkten för den kommande
diskussionen ska därför vara att om de övergripande kriterierna för
stöd som i dag tillämpas är ändamålsenliga bör samtliga framgå av lag.
Som utgångspunkt finns inte skäl för att i lag eller annan författning reglera de strukturella villkoren eller övriga villkor för stöd som
i dag tillämpas av Arvsfondsdelegationen. Arvsfondsdelegationen ska
dock även i fortsättningen ha möjlighet att i sin praxis ställa upp
stödvillkor som detaljreglerar stödgivningen, som t.ex. villkor avseende projekttidens längd. Till sådana villkor hör också strukturella
villkor som avser en sökande organisation som sådan, som t.ex. hur
lång tid organisationen ska ha existerat för att kunna komma i fråga
för stöd. I detta sammanhang kan det påpekas att Arvsfondsdelegationen har utrymme att besluta om att tillämpa även andra villkor för
stöd än vad som är fallet i dag, om delegationen finner det påkallat.
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I avsnitt 7.3 diskuteras om de tre övergripande kriterierna för stöd
som i dag tillämpas är ändamålsenliga i förhållande till Arvsfondens
syfte och dess målgrupper. I avsnitt 7.4 behandlas det demokrativillkor vi enligt våra direktiv ska lämna förslag om.

7.3

Kriterier för stöd

Förslag: Stöd ur Allmänna arvsfonden ska få lämnas till verksamhet
– som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,
– där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och
– som har förutsättningar att överleva efter det att stödet ur fonden har upphört.
Stöd ska också få lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning,
om de ska användas för verksamhet som uppfyller de angivna kriterierna.
Det bör av lag uttryckligen framgå att stöd inte ska få lämnas
till en organisations löpande verksamhet.

Skälen för förslaget
Allmänna utgångspunkter
Som utvecklats i kapitel 6 bör man hålla i minnet att det inte finns
något som tyder på att stöd ur Allmänna arvsfonden går till verksamhet som inte överensstämmer med den uttalade inriktningen för stödgivning ur Allmänna arvsfonden som funnits alltsedan dess start, dvs.
att stödgivningen ska vara framåtsyftande. Kriterierna för stöd ur
fonden kan därför sägas vara ändamålsenliga på ett generellt plan.
Som följer av våra direktiv ska vi dock analysera om kriterierna för
stöd är relevanta i förhållande till fondens målgrupper, och då särskilt om kriteriet nyskapande verksamhet kan leda till oönskade effekter. I det följande diskuteras därför de tre övergripande kriterierna för
stöd som Arvsfondsdelegationen tillämpar för både projekt- respektive lokalstöd.
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I denna diskussion behandlas de synpunkter på de tre kriterierna
och dess tillämpning som har framförts av organisationer som har
bjudits in till de dialogmöten som vi har anordnat. En fullständig
redovisning av de framförda synpunkterna på kriterierna men också
åsikter avseende andra delar av Arvsfondsdelegationens arbete finns
i bilaga 2 till betänkandet. Där redovisas också vilka organisationer
som har deltagit på mötena och hur urvalet har gjorts.
Som har konstaterats i avsnitt 7.2 är en utgångspunkt att samtliga
övergripande kriterier för stöd som anses vara ändamålsenliga ska
framgå av lagen om Allmänna arvsfonden. Hur den övergripande
regleringen av kriterierna för stöd bör se ut diskuteras nedan.
En verksamhet ska vara utvecklande för någon av målgrupperna
för att kunna få stöd
Allmänna arvsfondens ändamålsinriktning har sedan dess inrättande
varit framåtsyftande och stöd ur fonden har stimulerat till utveckling
och prövande av nya idéer. Stöd ur fonden har finansierat utveckling
av olika verksamhetsformer i syfte att förbättra situationen för barn,
ungdomar och personer som har funktionsnedsättning. Medel ur
fonden har finansierat nyskapande och utvecklande projekt som har
syftat till att pröva ny verksamhet eller utveckla nya metoder i en
redan etablerad verksamhet eller en helt ny verksamhetsinriktning.
Stödet har skapat möjligheter att införa nya hjälpformer som sedan
har spridits vidare till samhället i stort och har i många fall lett till en
framgångsrik permanentering av verksamheten. Verksamheter som
startat som projekt med stöd ur fonden men som nu bedrivs i etablerad organisationsform är t.ex. Bris, Cirkus Cirkör och Friends. Även
viss offentligt finansierad verksamhet har startat som Arvsfondsprojekt, såsom färdtjänst och personlig assistans, där staten och
kommuner tagit över ansvaret för driften av verksamheten.
Att stöd har gått till utveckling av nya verksamheter har alltså lett
till att ett flertal olika organisationer har utvecklat metoder och
arbetssätt som blivit så framgångsrika att de har överlevt projekttiden
och sedan blivit en del av det etablerade civilsamhället eller drivits
vidare i det allmännas regi. Kravet på att stöd ska gå till nyskapande
och utvecklande verksamhet har således berikat samhället med flera
olika verksamheter som kanske inte hade tillkommit utan detta kriterium. Detta talar med styrka för att verksamheter som syftar till
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att vara nyskapande och utvecklande även fortsättningsvis ska ha
möjlighet att få stöd ur Allmänna arvsfonden.
Vid införandet av den nuvarande lagen om Allmänna arvsfonden
avsåg regeringen med begreppet nyskapande och utvecklande verksamhet att markera att fondens ändamål även fortsättningsvis skulle
vara framåtsyftande och att stöd ur fonden ska stimulera till verksamhet som innebär utveckling och prövande av nya idéer. Några
mer konkreta förarbetsuttalanden om vad som utgör en nyskapande
och utvecklande verksamhet saknas. Det är t.ex. oklart om lagstiftaren har avsett att verksamheten ska vara nyskapande i riket eller
om det är tillräckligt att den är nyskapande i en del av landet. Det är
också oklart om det enligt lagstiftaren är nyskapande att använda sig
av befintliga och beprövade metoder i nya sammanhang och för
andra målgruppers behov. Förarbetsuttalandena ger alltså inte någon
djupare förståelse av innebörden av nyskapande och utvecklande.
Av Arvsfondsdelegationens praxis framgår att det med nyskapande
och utvecklande projekt kan avse att utveckla helt nya verksamheter,
men även att utveckla en befintlig metod eller verksamhet i en annan
riktning. Enligt praxis kan nyskapande och utvecklande också vara att
pröva nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya former av mötesplatser. Graden av nyskapande måste vidare sättas i ett sammanhang
för att kunna bedömas, dvs. en idé är nyskapande i förhållande till
någon annat som görs eller inte görs. Det krävs inte enligt praxis att
projektet är unikt för hela riket, vilket innebär att det ur ett nationellt perspektiv inte finns något krav på att projektet ska vara unikt.
Skillnader i geografiska och demografiska förutsättningar vägs in i
bedömningen av nyskapandegraden. Om en organisation vill göra
något som är helt nytt just för den organisationen, men som redan
är etablerat under liknande förutsättningar i andra delar av landet bedöms projektet enligt praxis som inte tillräckligt nyskapande. Av
praxis följer vidare att om relevanta erfarenheter från liknande metodutveckling finns tillgängliga och kan användas av den sökande organisationen kan detta också vara ett skäl för avslag på stödansökan.
Det lagstadgade kravet på att ett projekt ska vara nyskapande och
utvecklande har kritiserats av flera av de organisationer som deltagit
vid de dialogmöten som vi har anordnat och den kritik mot kriteriet
som framförts av Utredningen för ett stärkt civilsamhälle har återkommit på dessa möten. På dialogmötena har det framförts att orga-

130

SOU 2018:70

Kriterier för stöd

nisationer anstränger sig för att få ett projekt att framstå som nyskapande, och försöker att få in sådana moment i projektet, trots att
beprövade arbetssätt och metoder skulle fungera bättre för målgruppen. Nyskapande moment kan också enligt organisationerna riskera
att försämra projektets utfall. För målgrupperna personer som har
funktionsnedsättning eller barn fungerar det inte alltid enligt organisationer som företräder dessa målgrupper att använda sig av obeprövade metoder vars utfall är osäkert, utan kända metoder är ofta
mer till gagn för dessa målgrupper.
Flera organisationer har också uppfattningen att det är otydligt
hur Arvsfondsdelegationen tillämpar kriteriet i sin praxis. I detta sammanhang har bl.a. följande åsikter framförts. Avslag kan meddelas
med motiveringen att projektet inte är tillräckligt nyskapande trots
att organisationerna har bedömt att verksamheten har en hög nyskapandegrad. I andra fall har organisationerna fått bifall på ansökningar
som organisationerna ansett vara mindre nyskapande. Ibland, men
inte alltid, förefaller det vara tillräckligt att verksamheten är nyskapande på den ort där den ska äga rum för att en ansökan ska kunna
beviljas. Olika uppfattningar har redovisats i frågan, t.ex. har några
organisationer uppfattningen att kravet är geografiskt begränsat (dvs.
inte bara i fråga om lokalstöd) medan andra har uppfattat att det tas
hänsyn till all verksamhet som bedrivs inom riket vid bedömningen
om ett projekt kan anses vara nyskapande. Det finns också en osäkerhet om Arvsfondsdelegationen anser att det är tillräckligt nyskapande
att utveckla, sprida eller tillgängliggöra befintliga metoder för nya
målgrupper.
Flera organisationer har uppgett att svårigheten att bedöma vad
som uppfattas som nyskapande av Arvsfondsdelegationen kan, i kombination med den omfattande arbetsinsats som krävs för att sammanställa en stödansökan med tillhörande underlag, leda till att organisationer tvekar inför eller helt avhåller sig från att söka stöd eftersom
organisationen inte upplever att det tänkta projektet är tillräckligt
nyskapande.
De redovisade åsikterna överensstämmer inte i alla delar med
Arvsfondsdelegationens praxis avseende kriteriet nyskapande och
utvecklande såsom den redovisats ovan. Av praxis följer ju att det
inte krävs att metoder och arbetssätt är helt nya och obeprövade och
det finns inte heller något krav på att verksamheten ska vara nyskapande i hela landet för att kunna få stöd.
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Av kritiken kan emellertid slutsatsen dras att det finns en upplevd
otydlighet om hur kriteriet nyskapande tillämpas av Arvsfondsdelegationen. Det kan också konstateras att denna otydlighet riskerar att
leda till att projekts resultat drabbas negativt av att nyskapande
moment läggs till i projektverksamheten enbart i syfte att kriteriet
nyskapande ska vara uppfyllt. Den upplevda otydligheten i hur kriteriet tillämpas kan alltså riskera att fokus flyttas från målgruppernas
behov till en ansträngning att verka nyskapande och kan orsaka att
syftet med projektet och de behov hos målgrupperna som det är tänkt
att möta blir lidande. Att nyskapandekriteriet upplevs som otydligt
och för svårt att nå upp till kan i förlängningen leda till att organisationer helt avstår från att söka stöd p.g.a. kriteriets utformning, dvs.
att organisationer inte söker stöd för projekt som skulle kunna
generera goda resultat med hjälp av beprövade metoder och arbetssätt
för målgrupperna. Detta kan särskilt vara fallet i fråga om mindre
organisationer som saknar erfarenhet av att söka projektmedel.
Nedgången i antalet stödansökningar kan, som har utvecklats i
kapitel 6, ha flera olika orsaker. Det kan dock inte uteslutas att den
upplevda otydligheten i fråga om tillämpningen av kravet på nyskapande kan ha haft en inverkan på nedgången i antalet ansökningar.
De nämnda riskerna förknippade med denna otydlighet är också
tecken på att utformningen och tillämpningen av detta kriterium i
sig är onödigt begränsande. Det finns därför starka skäl för att se
över och omformulera kriteriet i fråga om kravet på nyskapande.
Syftet med en sådan omformulering är främst att åstadkomma en
ökad tydlighet i fråga om hur kriteriet ska tillämpas för att motverka
att organisationer avskräcks från att ens söka stöd p.g.a. att kraven
upplevs som för svåra att leva upp till. En omformulering syftar således också indirekt till att fler organisationer än i dag ska söka stöd
ur fonden och inte rädas det arbete som krävs för att upprätta en
ansökan om stöd ur fonden. Nedan diskuteras hur kriteriet bör omformuleras.
Det nuvarande kriteriet består ju av två delar, ett projekt ska vara
både nyskapande och utvecklande för att kunna beviljas stöd enligt
lagtextens utformning. Syftet med Allmänna arvsfonden har sedan
dess inrättande varit framåtsyftande och stöd ur fonden har stimulerat till utveckling och prövning av nya idéer. Ett sådant utvecklingsperspektiv har som slagits fast ovan varit av godo då det lett till att
flera verksamhetsidéer har kunnat prövats, idéer som kanske inte
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annars hade blivit verklighet och bör tas tillvara vid utformningen av
de kriterier som ska gälla för stöd ur fonden.
Ovan har de problem som i dag finns med begreppet nyskapande
diskuterats. Den problematik som detta begrepp är förenat med bör
medföra att det tas bort för att i stället ersättas med – för att ta till vara
fondens framåtsyftande inriktning – ett krav på att verksamheten ska
vara utvecklande.
Frågan är då vad som närmare ska avses med begreppet utvecklande. Som grundläggande utgångspunkt bör som tidigare poängterats
Allmänna arvsfondens ursprungliga ändamålsinriktning tas tillvara
och även i fortsättningen gälla vid stödgivning ur fonden. Utvecklande
och nyskapande kan enligt förarbetena till den nuvarande bestämmelsen innebära att syftet med verksamheten är att pröva helt ny verksamhet eller utveckla nya metoder i en redan etablerad verksamhet
eller att utveckla verksamheten i en ny riktning. Sådan verksamhet ska
således även i fortsättningen omfattas av begreppet utvecklande.
Betydelsen av begreppet utvecklande verksamhet är dock vidare
eftersom det inte har den begränsningen att verksamheten också
måste vara nyskapande. Av Svenska Akademiens ordlista följer att
en betydelse av ordet utveckla är att förändra och förbättra något.
I ljuset av denna betydelsen bör med utvecklande verksamhet förstås
verksamhet som på något sätt medför förbättring för den målgrupp
som den riktar sig till och de behov som denna målgrupp har. Om
en verksamhet är helt ny eller inte bör därför inte hämma bedömningen om den ska anses utvecklande för målgruppen, utan det avgörande bör vara att verksamheten innebär ett utvecklingsarbete som
syftar till en förändring och förbättring av målgruppens situation;
deras behov blir tillgodosedda i högre grad än vad som skulle vara
fallet utan verksamheten.
En fråga vid bedömningen av om en verksamhet ska anses vara
utvecklande är frågan om en geografisk begränsning ska tillämpas,
dvs. om en verksamhet som bedrivs i en del av landet ska ses som
utvecklande för målgruppen på en annan ort, om en sådan verksamhet inte finns där sedan tidigare. Den praxis som Arvsfondsdelegationen tillämpar i dag vad gäller kriteriet nyskapade och utvecklande
innebär att det inte finns något krav på att projektet är unikt för hela
riket för att kunna få stöd, men att en bedömning görs utifrån geografiska och demografiska förutsättningar.
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Här kan en jämförelse med Arvsfondsdelegationens praxis angående lokalstöd göras. Denna praxis innebär att det med nyskapande
och utvecklande på orten avses verksamhet som sedan tidigare inte
finns inom en radie om en mil. En fastighet är dock till skillnad från
en projektverksamhet ett statiskt objekt och den verksamhet som
stödet avser bedrivs i eller i anslutning till den fastighet som lokalstödet finansierar. Fastigheten är således en förutsättning för den
verksamheten som det söks stöd för. Det framstår därför som mer
naturligt med en väl definierad geografisk avgränsning i fråga om bedömningen om en viss verksamhet ska anses utvecklande i fråga om
lokalstöd, dvs. det finns inte skäl att förordna om någon ändring av
denna praxis för lokalstöd.
Projektverksamhet är inte på samma sätt knutet till en viss fysisk
plats, även om projektverksamhet i praktiken sannolikt ofta bedrivs
i en och samma lokal. Någon strikt geografisk begränsning på samma
sätt som i dag tillämpas för lokalstöd bör därför inte heller i fortsättningen gälla för projektstöd. Det ska dock inte – vilket också följer
av den praxis som Arvsfondsdelegationen tillämpar i fråga om det
nuvarande kriteriet i 6 § lagen om Allmänna arvsfonden – krävas att
projektet är unikt ur ett nationellt perspektiv för att anses som utvecklande utan bedömningen om ett projekt kan anses utvecklande
bör göras utifrån om projektet innebär någon form av utvecklingsarbete.
Inte bara nya metoder och arbetssätt är att se som utvecklande,
utan även en beprövad metod som har använts för en målgrupp, men
som nu är tänkt att användas för en ny målgrupp faller också inom
begreppet. Det måste i de fallen finnas ett behov av anpassning av ett
arbetssätt eller en metod till en ny målgrupp eller till nya förhållanden. Att enbart flytta en befintlig metod från en ort till en annan för
att använda den för samma målgrupp kan inte anses innebära ett
sådant utvecklingsarbete som krävs för att ett projekt ska vara kunna
beviljas stöd. Det kan inte heller anses vara utvecklande att en organisation använder en metod som är ny för organisationen, men som
redan tillämpas av andra aktörer på den målgrupp vars behov projektet syftar att tillgodose. Fokus ska ju vara på målgruppen och inte
på om metoden eller arbetssättet är nytt för den enskilda organisationen. Att en organisation önskar använda en beprövad metod för
en ny målgrupp eller i ett annat sammanhang, t.ex. i glesbygd när
metoden ännu inte har anpassats till glesbygdens förutsättningar,
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kan dock anses innefatta ett sådant utvecklingsarbete att projektet
kan anses utvecklande för målgruppen. Det ska i denna bedömning
alltså inte ha någon betydelse om metoden har använts inom riket
sedan tidigare eller inte, så länge användningsområdet är utvecklande
för någon av målgrupperna, dvs. syftar till förändring och förbättring
för deras situation och behov och att ett utvecklingsarbete är nödvändigt för att undersöka om metoden fungerar.
I dag delas nästan hela det utdelningsbara beloppet i fonden ut.
Även om antalet ansökningar skulle öka till följd av att nyskapandekravet tas bort och att fler ansökningar kan komma att uppfylla kraven för stöd kan inte väsentligt fler projekt få stöd ur fonden p.g.a.
begränsningen i utdelningsbara medel. I och med medelsbegränsningen
har Arvsfondsdelegationen att rangordna ansökningar och mer utvecklande verksamheter bör prioriteras framför mindre utvecklande.
Ett projekt som är utvecklande för hela riket bör ofta bedömas som
mer utvecklande än ett projekt som endast är utvecklande för en viss
del av landet. Det kommer således finnas ett ännu större behov än
i dag för Arvsfondsdelegationen att kunna rangordna ansökningar
utifrån ett perspektiv om vilka som har högst potential. Liksom har
poängterats ovan har delegationen därför alltjämt ett behov av att
kunna tillämpa ett stort mått av skönsmässighet i sin stödgivning.
En verksamhet ska ha förmåga att överleva
efter att stödgivningen har upphört för att kunna få stöd
Utöver det lagstadgade kriteriet för stöd som följer av 6 § lagen om
Allmänna arvsfonden tillämpar Arvsfondsdelegationen som framgått
ovan ytterligare två mer övergripande kriterier i sin beslutspraxis:
krav på verksamhetens överlevnad och målgruppens delaktighet i
verksamheten.
I fråga om kriteriet överlevnad bedömer Arvsfondsdelegationen
om det finns förutsättningar för en fortsatt drift av verksamheten
när finansieringen från fonden upphör, t.ex. om projektet kan bli en
del av organisationens ordinarie verksamhet eller om någon annan
aktör kan ta över verksamheten. Kriteriet kan också vara uppfyllt om
organisationen sprider metoder som har utvecklats i projektet. Arvsfondsdelegationen kräver en plan för hur metodmaterial ska användas efter projektets slut, att det finns en efterfrågan på materialet och
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att den aktör som kan antas använda materialet är med i projektet
som samarbetspartner.
När det gäller överlevnadskravet har det på dialogmötena framförts att det finns en problematik i tillämpningen av kriteriet. Det
har påpekats att det borde vara viktigare att projektet leder till att en
varaktig kunskap och struktur skapas i organisationen än att det
inom projektet tas fram en bok med t.ex. metodmaterial, dvs. att en
fysisk produkt om det arbete som har bedrivits i projektet produceras. Ett sådant material kommer enligt organisationerna i många
fall inte till praktisk användning efter projektets slut. Det har också
påpekats att överlevnadskriteriet kräver stora insatser och finansiering, vilket kan vara svårt att finna. En möjlighet att efter avslutat
projekt få s.k. bryggfinansiering för att införliva projektet i den ordinarie verksamheten skulle enligt några organisationer vara till hjälp.
Flera organisationer har också uppgett att de upplever att överlevnadskriteriet i viss mån står i motsättning till kravet på nyskapande.
De har framfört att det är svårt att förutse ett projekts överlevnad
om arbetsmetoderna i projektet är obeprövade, eftersom erfarenhet
saknas om metoderna fungerar på lång sikt. Åsikten har framförts
att en nyskapande verksamhet torde ha mindre förutsättningar att
leva vidare och permanenteras efter avslutat projekt, eftersom det
saknas underlag som visar att metoderna är effektiva. Eftersom metod och arbetssätt inte har prövats förut är det enligt organisationerna svårt att prestera ett sådant underlag redan vid tidpunkten för
ansökan om stöd.
Ett krav på överlevnad är ett uttryck för syftet med stöd ur Allmänna arvsfonden, dvs. att en framåtsyftande verksamhet ska ha
förutsättningar att överleva även efter det att stöd ur fonden har
upphört. En verksamhets möjlighet att överleva kan sägas vara en del
i dess nyskapande- och utvecklingspotential; en verksamhet som har
förutsättningar att överleva och således ligga till grund för en mer
varaktig verksamhet bör i normalfallet vara mer till gagn för målgruppen än om den upphör att existera efter en kortare tid, och således vara mer ändamålsenlig i förhållande till fondens syfte. Det bör
således även fortsättningsvis tas hänsyn till överlevnadspotentialen
vid bedömningen om stöd ska beviljas till en verksamhet. Några av
de synpunkter som framförts angående kriteriet bör dock bemötas i
detta sammanhang.
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Fysiskt material, t.ex. en metodbok, som beskriver arbetssättet
och metoder som har använts i verksamheten kan vara av stor nytta
för andra som önskar ta del av de kunskaper som genererats i ett visst
projekt, och på så sätt kan kunskapen och metoder leva vidare i
annan verksamhetsform. Det kan finnas en risk för att materialet inte
får någon större spridning efter ett projekts slut, vilket är en erfarenhet som flera organisationer har redovisat. Som framgått ovan kräver
dock Arvsfondsdelegationen en plan för hur materialet ska spridas.
Producerandet av metodmaterial är alltså en del i bedömningen av
överlevnadspotentialen hos en verksamhet, men fokus ligger inte
enbart på denna omständighet i Arvsfondsdelegationens bedömning
av om kriteriet är uppfyllt.
Även om överlevnadskriteriet kan sägas vara en del av tanken att
verksamhet som bekostas ur fonden ska vara nyskapande och utvecklande finns det – som flera organisationer har påpekat – en inneboende
motsättning mellan överlevnad och det nuvarande lagstadgade kravet
på att en verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande. Att
kunna bedöma en helt ny verksamhets överlevnad vid ansökan om
stöd kan mot bakgrund av de skäl som framförts av organisationerna
i fråga vara mycket svårt. Krav på en organisation visa hur överlevnad
ska säkras kan leda till att organisationer som t.ex. vid ansökningstillfället saknar finansiering för en inkorporering av projektet i den
ordinarie verksamheten tvekar inför att söka stöd ur fonden. Vidare
kan det för vissa verksamheter vara svårt att hitta naturliga övertagare av verksamheten i fråga, medan det för andra projekt kan vara
mer självklart att andra aktörer tar över driften efter projekttidens
slut. Exempel på det senare fallet kan vara verksamhet som ligger
nära offentlig huvudmans ansvar och som därför är lämplig att tas
över av kommun eller landsting när projekttiden har löpt ut. För
annan mer nischad verksamhet kan det vara svårare att finna lämpliga
övertagare av verksamheten, varför den att riskerar att bedömas ha
en lägre möjlighet till överlevnad. Organisationer med smal verksamhet och som saknar egen finansiering för vidare drift kan alltså
riskera att missgynnas i förhållande till de organisationer vars projektverksamhet är sådan att det finns aktörer för vilka det är naturligt att
ta över verksamheten.
Visserligen skulle de beskrivna svårigheterna kunna motivera att
lägre krav ställs på sökanden i fråga om att visa överlevnad, t.ex. om
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det saknas naturliga övertagare av en viss sorts verksamhet. Överlevnadskriteriet är emellertid ett av tre övergripande kriterierna för stöd
och bedömningen av om en verksamhet har möjlighet att överleva
efter stödgivningens slut är en viktig del i att tillse att stöd ur fonden
går till projekt som överensstämmer med dess syfte. Det finns således inte skäl att p.ga. av svårigheterna i nu nämnda fall förbise eller
ställa lägre krav i fråga om detta kriterium i bedömningen om stöd
ska beviljas.
Målgrupperna ska vara delaktiga i verksamheten
för att stöd ska kunna ges
Det tredje övergripande kriteriet i Arvsfondsdelegationens praxis är
delaktighet. Med detta avses att minst en av fondens målgrupper ska
vara delaktig utifrån sina förutsättningar i projektets utformning, från
planering till genomförande av verksamheten. Av beslutspraxisen
följer enligt Arvsfondsdelegationen att det ibland är nödvändigt att
målgruppen representeras av någon annan som företrädare för målgruppens perspektiv när målgruppen inte själv kan delta i planeringen
och utformningen av projektet, t.ex. i fråga om projekt som syftar att
hjälpa våldsutsatta barn. Om inte den sökande organisationen utgörs
av målgruppen ska organisationen enligt praxis kunna beskriva hur
den har undersökt målgruppens behov och hur väl verksamheten
motsvarar behoven samt hur målgruppens idéer och perspektiv har
tagits till vara. Är det en offentlig huvudman som söker stöd krävs
det enligt praxis ett nära samarbete med minst en ideell organisation.
Majoriteten av de tillfrågade organisationerna har uppgett att de
ser positivt på kravet på delaktighet och har inte haft några synpunkter på dess utformning eller tillämpning. En organisation har framfört att det upplevs som att Arvsfondsdelegationen har en för strikt
syn på vad för typer av verksamheter som riktar sig mot målgrupperna och att det kan finnas behov av att indirekt rikta sig mot målgrupperna genom att direkt rikta sig mot vuxna. Som exempel har
getts verksamhet som syftar till att hjälpa barn och ungdomar med
missbruksproblematik genom att anordna stödverksamhet åt deras
föräldrar.
Det kan konstateras att målgruppernas delaktighet i ett projekt
är en framgångsfaktor; projekt som drivs för målgrupperna men utan
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deras aktiva medverkan kan i stället många gånger riskera att misslyckas då målgrupperna inte kommit till tals och inte fått kommunicera sina behov. Delaktighet kan också borga för ett projekts överlevnad; det förefaller naturligt att en verksamhet med hög delaktighet
och engagerade deltagare har större möjligheter att överleva under
en längre tid än verksamheter med lägre eller ingen delaktighet. Eftersom målgruppernas delaktighet kan främja ett projekts överlevnad,
och överlevnad i sin tur utgör en del av bedömningen av en verksamhets potential att vara nyskapande och utvecklande är graden av
delaktighet således en faktor i bedömningen av om en verksamhet
lever upp till fondens ändamålsinriktning. Liksom i fråga om överlevnadskriteriet bör det därför även fortsättningsvis tas hänsyn till
målgruppernas delaktighet vid bedömningen om en verksamhet ska
beviljas stöd. I detta sammanhang bör det också noteras att den åsikt
som framförts om att begreppet tillämpas alltför snävt av Arvsfondsdelegationen har bemötts av delegationen. Delegationen har framfört att ett av dess prioriterade områden sedan flera år är projekt som
avser att främja ett stärkt föräldraskap, och som således riktar sig
indirekt till den aktuella målgruppen.
De tre övergripande kriterierna och dess förhållande till varandra
Samtliga tre övergripande kriterier för stöd ska enligt vårt förslag
anges i lag, dvs. även överlevnads- respektive delaktighetskriteriet
ska lagstadgas. Vi har inte för avsikt att genom detta förslag ändra
tillämpningen av de två senare kriterierna, utan Arvsfondsdelegationens framvuxna praxis i de delarna ska alltjämt gälla. Den föreslagna
lagändringen är således en kodifiering av praxis av dessa kriterier.
Av Arvsfondsdelegationens praxis följer att samtliga tre kriterier
ska vara uppfyllda för att stöd ska ges och att kriterierna ska prövas
självständigt i förhållande till varandra. I Arvsfondsdelegationens prövning av om vart och ett av kriterierna är uppfyllda bedöms kriterierna
på en tregradig skala, och samtliga bör ligga på åtminstone medelnivån för att stöd ska beviljas.
Arvsfondsdelegationen är p.g.a. begränsningen i utdelningsbara
medel i behov att kunna rangordna ansökningar som samtliga uppfyller kriterierna för stöd. Om antalet ansökningar om stöd skulle
öka, utan att medlen ökar i motsvarande mån bör, som också angetts
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ovan, finnas ett utrymme för att kunna rangordna ansökningar.
Kodifieringen av överlevnads- respektive delaktighetskriteriet innebär inte heller någon ändring av denna praxis, utan Arvsfondsdelegationen är även i fortsättningen fri att använda en sådan skala som
den beskrivna vid rangordning mellan olika ansökningar. Flera organisationer har emellertid framfört att det finns en osäkerhet hos
organisationerna hur kriterierna vägs emot varandra. För att tydliggöra denna bedömning framstår det som mest lämpligt att Arvsfondsdelegationen utvecklar detta i anslutning till den redogörelse
för samtliga kriterier för stöd som finns på Arvsfondens webbplats.
Detta eftersom det är svårt att i lag och förarbeten i detalj reglera hur
de olika kriterierna ska viktas mot varandra.
I detta sammanhang bör det påpekas att det p.g.a. Allmänna arvsfondens konstruktion och regelverkets uppbyggnad finns ett behov
och en möjlighet för Arvsfondsdelegationen att tillämpa ett visst
mått av skönsmässighet i sin bedömning. Som har utvecklats i avsnitt 7.2 kan Arvsfondsdelegationen därför tillämpa andra kompletterande villkor i stödgivningen, om fondens tillgång till medel i kombination med antalet ansökningar påkallar det. Detta innebär dock
inte att delegationen kan frångå de kriterier som följer av lag, utan
samtliga kriterier som anges i lag måste vara uppfyllda för att stöd
ska kunna beviljas. Eftersom den nuvarande bestämmelsen i 6 § första
meningen är otydlig i det här avseendet – den anger att stöd i första
hand ska lämnas till verksamhet som uppfyller kriterierna – föreslår
vi en omformulering. Enligt vårt förslag ska stöd få ges till en verksamhet som uppfyller kriterierna.
Särskilt om lokalstöd
Av den nuvarande bestämmelsen i 6 § lagen om Allmänna arvsfonden följer att stöd ur fonden i första hand ska lämnas till verksamhet
som är nyskapande och utvecklande. Sådant stöd får också, om det
bedöms som särskilt angeläget, lämnas till anläggningar, lokaler och
utrustning. Vidare förbinder sig sökanden att använda lokalen för
det avsedda ändamålet under tio års tid, vilket följer av 9 a § lagen
om Allmänna arvsfonden. Denna sistnämnda bestämmelse och de
synpunkter om den som har framförts på dialogmötena behandlas i
kapitel 8.
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För lokalstöd tillämpar Arvsfondsdelegationen de ovan diskuterade övergripande kriterierna för stöd, dvs. utöver det lagstadgade
kravet på nyskapande och utvecklande tillämpas också kraven på delaktighet respektive överlevnad. Vad gäller kriteriet om utvecklande
och nyskapande verksamhet ska denna enligt delegationens praxis
dock vara nyskapande och utvecklande på orten, vilket enligt praxis
avser verksamhet inom en radie om en mil. Arvsfondsdelegationen
bedömer lokalstöd som särskilt angeläget om någon liknande verksamhet sedan tidigare inte finns på orten.
Flera organisationer har på dialogmötena uppgett att kriterierna
för lokalstöd är alltför begränsande. En åsikt som har framförts är
att innebörden av särskilt angeläget är svårförståelig och otydlig. För
den enskilda organisationen är stödet angeläget, men frågan har ställts
om det är det perspektivet som styr bedömningen. Åsikten har framförts att organisationens behov bör ha större betydelse vid prövningen av om lokalstöd ska beviljas.
Allmänna arvsfondens ändamålsinriktning, dvs. att ge stöd åt
verksamhet som är utvecklande och framåtsyftande, bör få genomslag även för lokalstöd. Detta är ju alltså redan fallet i dag i den
beslutspraxis som Arvsfondsdelegationen har utarbetat och detta
bör därför komma till tydligare uttryck i lagtexten. Samma krav på
utvecklande verksamhet, enligt det resonemang som förts ovan, bör
därför gälla också för lokalstöd. En viktig skillnad är dock att den
geografiska begränsningen som i dag tillämpas för lokalstöd i Arvsfondsdelegationens praxis, dvs. en verksamhet ska enligt dagens
regler vara nyskapande och utvecklande på orten och där delegationen tillämpar en regel om en mils radie för att avgöra om en verksamhet är nyskapande på en viss ort. Enligt det resonemang som vi
fört ovan bör inte en sådan regel tillämpas för projektstöd. I och med
att vi inte föreslår någon ändring av praxis och då den geografiska
bedömning som görs vid lokalstöd framstår som ändamålsenlig enligt vårt tidigare resonemang, ska Arvsfondsdelegationen alltjämt vara
fri att göra skillnad i den geografiska bedömningen mellan projektrespektive lokalstöd. Diskussionen ovan har utmynnat i att det övergripande stödkriteriet i fråga om nyskapande bör omformuleras till
att endast avse ett kriterium som tar sikte på att verksamheten ska
vara utvecklande för att komma i fråga för stöd. Det sagda betyder
att delegationen kan tillämpa en praxis med innebörden att en verksamhet ska vara utvecklande på orten för att få stöd. Vidare ska –
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vilket följer av Arvsfondsdelegationens praxis – samtliga övergripande kriterier tillämpas även för lokalstöd, dvs. även de kriterier
som avser delaktighet och överlevnad och som föreslås följa av lag.
Den nuvarande bestämmelsen i 6 § lagen om Allmänna arvsfonden kan tolkas på så sätt att det för projektstöd krävs att verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande, medan det för lokalstöd
är ett villkor att stödet ska vara särskilt angeläget. En annan tolkning
är den som kommer till uttryck i Arvsfondsdelegationens praxis, av
vilken det följer att det både för projektstöd och lokalstöd ställs krav
på att verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande. Förarbetena ger inte klart stöd för vare sig den ena eller andra tolkningen av
paragrafen. De ger inte heller någon närmare ledning i frågan om vad
som avses med uttrycket särskilt angeläget. Formuleringen skulle
kunna läsas som att projektstöd ska prioriteras framför lokalstöd,
dvs. att det krävs att lokalstöd – till skillnad från projektstöd – måste
vara särskilt angeläget för att få stöd. Arvsfondsdelegationen prioriterar inte projektstödsansökningar framför lokalstödsansökningar i
sin stödgivning och det framstår inte som ändamålsenligt att göra en
sådan prioritering mellan de olika stödformerna. En annan tolkning
av bestämmelsen i 6 § andra meningen är att stödet ska vara särskilt
angeläget för den eller de målgrupper som kan gynnas av lokalstödsverksamheten. Denna tolkning framstår inte heller den som ändamålsenlig, särskilt då samma bedömning i fråga om de tre övergripande
kriterierna görs – och ska göras även fortsättningsvis enligt vårt förslag – för både projekt- respektive lokalstöd. Att lägga till ett ytterligare moment för prövningen av en lokalstödansökan är därför inte
lämpligt. Formuleringen särskilt angeläget fyller inte heller någon
funktion vad gäller Arvsfondsdelegationens praxis i fråga om lokalstöd; som konstateras är delegationen fri att tillämpa en praxis med
en geografisk begränsning utan att detta framgår av lag. Mot denna
bakgrund och på grund av den beskrivna otydligheten bör kravet på
särskilt angeläget således utgå. I stället bör det framgå tydligt av
stödparagrafens utformning att samma villkor för stöd ska gälla för
både projekt- och lokalstöd.
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Stöd ska inte få ges till en organisations löpande verksamhet
I dag ges stöd ur Allmänna arvsfonden främst till projektverksamhet, medan en mindre, om än växande, del av stödet ur fonden ges i
form av lokalstöd, som t.ex. ny-, om- eller tillbyggnad av lokaler.
Stöd ges inte till en organisations löpande verksamhet, dvs. varken
verksamhets- eller organisationsbidrag förekommer i stödgivningen
ur fonden.
Genom projekt- och lokalstödsformerna kan stöd på ett tydligt
sätt ges till sådan verksamhet som omfattas av fondens ändamålsinriktning, dvs. att stödet ska vara framåtsyftande. Som utvecklats
ovan bör stödet också fortsättningsvis ha denna inriktning, även om
kriterierna för stöd omformuleras. Det är emellertid svårt att genom
stöd till en organisations ordinarie verksamhet tillgodose det grundläggande ändamålet med Allmänna arvsfonden, eftersom sådant stöd
just går till bedrivandet av den löpande basverksamheten. Den framåtsyftande aspekten riskerar därför att gå förlorad eller i vart fall bli
väsentligt mindre framträdande med stödformerna organisationsrespektive verksamhetsbidrag. Utgångspunkten ska därför vara att
stöd ur Allmänna arvsfonden även fortsättningsvis inte ska ges till
en organisations löpande verksamhet. För att markera detta och för
att säkerställa att denna princip kommer att gälla över tid bör den
komma till klart uttryck i lag.
Särskilt om offentlig huvudman
En viktig utgångspunkt i Allmänna arvsfondens stödgivning är och
har varit sedan dess inrättande att medel ur fonden inte ska bekosta
verksamhet som det allmänna – stat, landsting eller kommun – är
skyldig att tillhandahålla invånarna. Någon kostnadsövervältring
från det offentliga till Allmänna arvsfonden får således inte ske.
I 2 § andra stycket 1928 års lag om Allmänna arvsfonden stadgades
att stöd inte fick lämnas för åtgärd, som det åligger stat eller kommun
att bekosta. Lydelsen omfattade således både fall där stat och kommun
avsåg att bedriva verksamhet, som fall där ideella föreningar sökte stöd
för att bedriva verksamhet som det allmänna hade som ansvar att tillhandahålla medborgarna, även om det förekom att ideella föreningar
fick stöd till sådan verksamhet (SOU 1992:20 s. 25). Den nuvarande
bestämmelsen i 7 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfonden
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anger att projektstöd ur fonden får lämnas till offentlig huvudman
endast om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan enligt förarbetena till bestämmelsen vara att stödet utvecklar frivilliga och ideella
insatser i anslutning till offentlig verksamhet eller att en kommun
samverkar med en ideell organisation för att förnya eller utveckla sin
verksamhet (prop. 1993/94:124 s. 38). Ett annat särskilt skäl kan enligt förarbetena vara att en kommun samverkar med en sammanslutning som inte är en juridisk person för att utveckla verksamhet
som bedrivs av det allmänna eller initiera en ny verksamhet inom det
allmännas ansvarsområde. Det poängteras dock att det inte under
några förhållanden kan komma i fråga att stödet ur fonden medverkar
till en kostnadsövervältring från offentlig verksamhet till fonden.
Kraven på särskilda skäl för att bevilja stöd till offentlig huvudman innebär enligt Arvsfondsdelegationens praxis att det ställs särskilt höga krav på att projektet är nyskapande och att det bedrivs i
nära samarbete med en ideell organisation. I dag ges som regel enligt
Arvsfondsdelegationens praxis inte heller stöd till sådan verksamhet
som är offentlig huvudmans ansvar att tillhandahålla, vare sig i fråga
om projekt- eller lokalstöd. Projekt som innebär utveckling av verksamheter och metoder som efter projektets slut används av offentliga huvudmän kan dock få stöd, under förutsättning att projektet
utförs av en ideell förening och ur ett målgruppsperspektiv.
Enligt uppgift från Arvsfondsdelegationen samarbetar ideella
organisationer och offentliga aktörer i den övervägande delen av de
projekt som finansieras av medel ur Allmänna arvsfonden. I den stora
merparten av dessa projekt är det ideella organisationer som har beviljats stödet, dvs. som är projektägare. Oavsett om det är en ideell
organisation eller en offentlig huvudman som är projektägare bör
den offentliga huvudmannen så långt som möjligt enligt Arvsfondsdelegationens praxis bära sina egna kostnader under projektets gång.
Bestämmelsen i 7 § omfattar till sin lydelse inte fall där ideella
organisationer avser att driva verksamhet som faller inom det allmännas ansvarsområde. Som nämnts ovan är det dock en grundläggande utgångspunkt för Allmänna arvsfondens stödgivning att medel
ur fonden inte ska finansiera verksamhet som det allmänna är skyldig
att tillhandahålla. Gränsdragningen mellan det allmännas obligatoriska och frivilliga verksamhet är emellertid otydlig och det är sålunda många gånger svårt att avgöra om en viss verksamhet faller
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inom det allmännas ansvar. Med hänsyn till gränsdragningsproblematiken är det förenat med svårigheter att i lag klart ange principen
om att medel ur fonden inte ska finansiera verksamhet som det offentliga har ansvar att tillhandahålla. Vi avstår därför från att lämna ett
förslag i denna del. Principen och den praxis som utarbetats kring den
bör dock alltjämt gälla. Den nuvarande regleringen i 7 § om under
vilka förutsättningar som en offentlig huvudman kan få stöd ur Allmänna arvsfonden är vidare ett utslag av denna princip. De avvägningar som gjorts vid införandet av denna bestämmelse framstår som
välmotiverade och den bör därför inte ändras.

7.4

Ett demokrativillkor för fondens stödgivning

7.4.1

Bakgrund

I juni 2017 träffade regeringspartierna och ytterligare fyra riksdagspartier en överenskommelse om åtgärder mot terrorism. Överenskommelsen utgår från en tidigare överenskommelse om åtgärder mot
terrorism från december 2015 samt den nationella strategin mot terrorism som beslutades i augusti 2015 (skr. 2014/15:146). I 2017 års
överenskommelse anges bl.a. följande.
Inga offentliga bidrag till extremistiska organisationer
Statsbidragen till det civila samhället är viktiga för ett fritt civilt samhälle
och en levande demokrati. Därför är det oacceptabelt när det förtroende
samhället visar genom dessa stödordningar inte respekteras utan tvärtom utnyttjas för våldsbejakande och antidemokratiska budskap. Det
finns ett straffrättsligt ansvar förknippat med att missbruka dessa medel,
det måste bli tydligare vid ansökningstillfället. En utredning ser nu över
demokrativillkor i statens stöd till trossamfunden. En ny utredning ska
skyndsamt tillsättas för att se över hur ett förtydligat demokratikriterium
kan införas för statlig bidragsgivning. Ett antal kriterier ställs upp för
att förhindra att bidrag kan beviljas exempelvis till spridning av hat eller
våldsbejakande budskap. En grundligare prövning krävs så att kriterierna får effekt. Även kommuner och andra offentliga bidragsgivare ska
genomföra en grundligare prövning. Medel som utbetalas på felaktiga
grunder ska utan undantag krävas tillbaka.

Enligt överenskommelsen ska det alltså ske en översyn av demokrativillkoren för statlig bidragsgivning. Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund (Ku 2016:01) har sett över statens stöd till
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trossamfund och hade bl.a. i uppdrag att föreslå ett förtydligat demokratikriterium som är i överensstämmelse med religionsfriheten. I anslutning till frågan om demokratikriteriet angavs i den utredningens
direktiv följande (dir. 2016:62).
Det behövs en översyn av demokratikriteriets utformning och förslag
som innebär att det utformas i förenlighet med regeringsformen, Europakonventionen, Europadomstolens praxis och övriga internationella åtaganden. Vid utformningen av demokratikriteriet ska således både religionsfriheten och samhällets grundläggande värderingar, inklusive alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen, beaktas.
Om ett trossamfund eller en församling utvecklas i en negativ riktning
och motverkar samhällets grundläggande värderingar, bör det övervägas
om ett sådant trossamfund ska mista sin rätt att vara statsbidragsberättigat och att utbetalningar ska kunna krävas tillbaka. Detta innebär att
ett demokratikriterium bör utformas på ett sätt som är så konkret att
det möjliggör denna typ av uppföljning.

Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund redovisade
den 13 mars 2018 sitt uppdrag i betänkandet Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18).
I enlighet med 2017 års överenskommelse om åtgärder mot terrorism har Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01) tillsatts och getts
i uppdrag att bl.a. föreslå ett förtydligat, rättssäkert och enhetligt
demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen med beaktande av
föreningsfriheten.
Medel från Allmänna arvsfonden är visserligen inte statsbidrag
men enligt våra kommittédirektiv finns det likväl skäl att ställa krav
på demokratiska värderingar i förhållande till organisationer som får
stöd från fonden. Uppgifter om att stöd ur bl.a. Allmänna arvsfonden lämnats till extremistiska verksamheter finns i rapporten
Muslimska brödraskapet i Sverige som publicerats av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, MSB (MSB:s dnr 2017-1287). Några
belägg för uppgifterna redovisades dock inte i rapporten. I media har
rapporten kritiserats för att vara illa underbyggd samtidigt som den
har försvarats för att den tar upp relevanta frågeställningar. MSB har
härefter fortsatt sitt arbete om islamistisk informationspåverkan i
Sverige genom att starta två forskningsprojekt som bl.a. ska undersöka de informationsmiljöer som barn och unga i socialt utsatta områden växer upp i, likheter och skillnader i budskap och metoder
mellan våldsbejakande respektive icke våldsbejakande aktörer och
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samhällets sårbarheter inför den sortens påverkan. En ny rapport,
Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext (publikationsnummer
MSB1188), som behandlar Muslimska brödraskapets verksamhet publicerades i mars 2018. Allmänna arvsfondens stödgivning berörs inte
i rapporten.
Enligt våra kommittédirektiv bör det ställas som villkor för stöd
från fonden att den mottagande organisationen i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering, om
det inte finns ett legitimt ändamål för särbehandling. Av direktiven
framgår också att villkoren bör säkerställa att offentliga medel inte
ges till organisationer som sprider eller förespråkar våldsbejakande
och antidemokratiska budskap.
7.4.2

Stöd ska inte få lämnas till en organisation
med anknytning till terrorism eller som i övrigt
inte respekterar mänskliga rättigheter

Förslag: Stöd ska inte få lämnas till en organisation som främjar,
uppmanar till eller försvarar terrorism eller som i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter.

Skälen för förslaget
Varför ett demokrativillkor?
Vårt uppdrag är som framgått ovan att föreslå hur ett demokrativillkor kan utformas. Det ingår alltså inte i uppdraget att bedöma om
det ska införas ett demokrativillkor. Vi anser dock att det är viktigt
att beskriva varför det finns ett behov av ett demokrativillkor. Skälen
för att införa ett sådant villkor är betydelsefullt för förslagens legitimitet. Vilka syften villkoret bör fylla påverkar dessutom utformningen
av det. Vi redovisar därför först varför vi anser att ett demokrativillkor
behövs och vad det övergripande syftet med villkoret bör vara.
Som framgått i avsnitt 3.2 har Allmänna arvsfonden en unik rättslig ställning till följd av dess uppgift och det sätt som fonden har
skapats på och regleras. Fonden, som är en egen juridisk person, är
en självständig och självägande förmögenhetsmassa av allmännyttig
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karaktär. Riksdagen utövar bestämmanderätten över arvsfonden men
de uppgifter som hör ihop med verksamheten med fonden handhas
på riksdagens uppdrag av regeringen, Arvsfondsdelegationen och
Kammarkollegiet. Stöd ur Allmänna arvsfonden är mot den här bakgrunden inte statsbidrag men det finns flera likheter mellan det stöd
som delas ut ur fonden och statsbidrag, eftersom det rör sig om
ekonomiska förmåner som ytterst kontrolleras av det allmänna.
Att införa ett demokrativillkor bör ses som ett verktyg för staten
att styra stödgivningen genom att bestämma att vissa verksamheter
inte ska få stöd. Att det bör finnas ett villkor som tar sikte särskilt
på demokrati ligger i linje med målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 §
regeringsformen. Av denna bestämmelse följer att det allmänna ska
verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla
områden. Det allmänna ska också verka för att alla människor ska
kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns
rätt tas till vara. Dessutom ska det allmänna motverka diskriminering
av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
Väsentligt i sammanhanget är också att det demokratiskt organiserade föreningslivet, som är en del av det civila samhället, anses vara
samhällsnyttigt och ha en mycket stor betydelse för att förstärka
demokratin (prop. 2009/10:55 s. 141). Det civila samhället fyller flera
viktiga syften: som röstbärare och opinionsbildare samt genom att
erbjuda service eller tjänster. Statsbidragen och stödet från Allmänna
arvsfonden på det här området är alltså en viktig del i arbetet för att
säkerställa en levande demokrati. Det skulle motverka syftet med det
offentliga stödet, om bidrag skulle delas ut till organisationer som
står för antidemokratiska budskap och på så sätt främja verksamheter som strider mot det demokratiska samhällets grundläggande
värden. Ett demokrativillkor är mot den här bakgrunden särskilt
betydelsefullt för Allmänna arvsfondens stödgivning.
Ett demokrativillkor ligger också i linje med de målsättningar som
regeringspartierna och ytterligare fyra partier har träffat 2015 och
den 7 juni 2017. I överenskommelsen från 2015 framhålls att för att
få statsbidrag måste en organisation leva upp till grundläggande demokratiska värderingar. En organisation ska enligt överenskommelsen
inte få stöd om den förespråkar våldsbejakande budskap, i synnerhet
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om det är fråga om budskap som förespråkar terrorism. I den senare
överenskommelsen från 2017 poängteras bl.a. att statsbidragen till
det civila samhället är viktiga för ett oberoende civilsamhälle och för
en levande demokrati samt att det är oacceptabelt när det förtroende
samhället visar genom sin bidragsgivning inte respekteras utan
i stället utnyttjas för våldsbejakande och antidemokratiska budskap.
Dessutom ställs demokrativillkor upp vid andra liknande ekonomiska förmåner som kontrolleras av staten, t.ex. statsbidrag som
beslutas av MUCF. Med hänsyn till de likheter som finns mellan
stöd ur Allmänna arvsfonden och statsbidrag finns det starka skäl att
ställa krav på sökande organisationers demokratiska värderingar på
liknande sätt som sker i den statliga bidragsgivningen. Det är dock
viktigt att framhålla att det inte finns några belägg för att medel ur
Allmänna arvsfonden har lämnats till organisationer som inte respekterar demokratiska värderingar. För att undvika att så sker – och
för att värna Allmänna arvsfondens legitimitet – bör en förutsättning
för att beviljas stöd vara att sökanden respekterar värderingar som
präglar ett demokratiskt samhälle.
Ovan har framgått att stöd inte bör beviljas till organisationer som
inte uppfyller demokrativillkoret. Syftet med villkoret är alltså inte
endast att tjäna som ett allmänt målsättningsstadgande för fondens
stödgivning. Demokrativillkoret ska i praktiken kunna tillämpas på
så sätt att stöd kan nekas och att redan beslutat stöd kan återkallas
och återkrävas, om det framkommer att en organisation som ansökt
har om stöd eller som har beviljats stöd inte uppfyller villkoret.
Vilka krav bör ställas på utformningen av demokrativillkoret?
Som framgått är vår utgångspunkt att demokrativillkoret ska kunna
tillämpas i Allmänna arvsfondens stödgivning på så sätt att stöd kan
nekas, att redan beslutat stöd kan återkallas och att utbetalt stöd kan
återkrävas, om det framkommer att en organisation som har ansökt
om stöd eller som har beviljats stöd inte uppfyller villkoret. För att
det ska vara möjligt att återkalla och återkräva stöd måste demokrativillkoret uppfylla vissa krav. Som närmare redogörs för i kapitel 10
är beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden s.k. gynnande förvaltningsbeslut. Enligt 37 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900)
får ett sådant beslut ändras till den enskildes nackdel endast under
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de förutsättningar som anges där, bl.a. om det framgår av beslutet
eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa
förutsättningar får återkallas. Enligt förarbetena (prop. 2016/17:180
s. 329) måste ett återkallelseförbehåll utformas på ett sätt som uppfyller rimliga krav på förutsebarhet och vara förenligt med kraven på
legalitet, objektivitet och proportionalitet. Eftersom återkallelseförbehållet i det här fallet måste bygga på demokrativillkoret – återkallelse ska kunna ske om stödmottagaren inte uppfyller demokrativillkoret – måste villkoret utformas så att det uppfyller de nämnda
kraven som ställs på ett sådant förbehåll.
Hur kan kraven uppfyllas?
För att uppfylla kraven på förutsebarhet, legalitet, objektivitet och
proportionalitet måste demokrativillkoret ges en tillräckligt tydlig
och konkret utformning. Demokrativillkoret bör därför regleras i
lag. Det finns flera fördelar med att utforma demokrativillkoret på
detta sätt. Ett villkor som anges i lag minskar utrymmet för skönsmässighet och godtycke vid bedömningen av om villkoret är uppfyllt
och gör det enklare för enskilda organisationer att överblicka vilka
ageranden från deras sida som kan leda till att en ansökan om stöd
avslås. Möjligheterna till att villkoret blir bestående över tid ökar
också. En potentiell risk är dock att ett konkret villkor leder till att
bedömningsområdet blir smalare eller mer statiskt och att det inte
på ett ändamålsenligt sätt fångar upp de verksamheter och ageranden
som inte respekterar demokratiska värderingar.
En utgångspunkt vid utformningen av ett demokrativillkor är det
villkor som föreslogs i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55). Det demokrativillkoret utgjorde ett av de
strukturella villkor som regeringen ansåg borde gälla som grundläggande förutsättningar för statliga bidrag till organisationer inom det
civila samhället. Villkoret har också, som framgått av avsnitt 5.2, fått
genomslag i flera av de förordningar som reglerar statsbidrag till
organisationer inom det civila samhället. Villkoret har bl.a. den innebörden att bidrag kan ges till organisationer som har ett syfte som är
förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive
principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering på grund
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av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning samt ålder, om det inte finns ett legitimt ändamål för särbehandling (a. prop. s. 148). I propositionen (s. 155 f.) förtydligas
att demokratins idéer är de värderingar som präglar ett demokratiskt
samhälle, vilka kan sammanfattas med att verksamheten ska vara förenlig med principerna om det demokratiska styrelseskicket, respekt
för de mänskliga rättigheterna, icke-diskriminering och jämställdhet
samt att rasism ska motverkas. Ett demokrativillkor som utformas
på det här sättet är tämligen abstrakt. Villkorets lydelse ger utrymme
för att tolka in en mängd olika ageranden i tillämpningsområdet. De
förtydligande förarbetsuttalandena kan innebära ett visst klargörande av vilka ageranden som kan omfattas av villkoret men den vägledning som tillämparen får är ändå begränsad. Det förtjänar dock
nämnas att utrymmet för att i propositionen närmare ange tillämpningsområdet för villkoret var litet, eftersom det inte rörde sig om ett
konkret lagförslag med tillhörande författningskommentar. Det
torde dock vara möjligt att utgå från detta villkor vid utformandet
av ett demokrativillkor för Allmänna arvsfondens stödgivning och
genom nya förtydligande uttalanden i en författningskommentar ge
villkoret en större tydlighet.
Ett annat sätt att utforma ett mera konkret och tydligt demokrativillkor är att i själva författningstexten klarare och utförligare ange
vilka ageranden från en sökande organisations sida som kan leda till
vägrat stöd. Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfund
har som framgått ovan i sitt betänkande Statens stöd till trossamfund
i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18) föreslagit ett sådant förtydligat demokrativillkor för statens stöd till trossamfund. Förtydligandet i den utredningens förslag har skett genom både utförligare
författningstext och mer detaljerade förarbetsuttalanden. Förslaget
är utformat så att det exkluderar trossamfund som agerar i strid mot
särskilt skyddsvärda grundläggande värderingar i det svenska samhället. En fördel med ett villkor som utformas på detta sätt kan anses
vara att det ger förutsättningar för att tydligare ange vilka ageranden
som ska diskvalificera från stöd, vilket kan skapa större förutsebarhet och underlätta tillämpningen av villkoret. Samtidigt är det inte
möjligt att på detaljnivå reglera samtliga ageranden som inte är godtagbara. Ett sådant villkor kommer alltså ofrånkomligen att vara mera
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begränsat än ett allmänt formulerat villkor, eftersom det inte tar hänsyn till alla grundläggande värderingar som samhället vilar på. Det
finns också svårigheter med att på detta sätt välja ut demokratiska
värden, t.ex. vissa mänskliga rättigheter, som mer skyddsvärda än
andra och att avgränsa villkorets tillämpningsområde på ett rimligt
och ändamålsenligt sätt. Det finns en övervägande risk för att de avgränsningar som görs sållar bort vissa mycket klandervärda odemokratiska ageranden från villkorets tillämpningsområde.
Ett exempel på svårigheterna med att välja ut vissa klandervärda
ageranden kan tas ur Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfunds uppräkning. Det villkoret tar bl.a. sikte på att människor
inte ska utsättas för ”våld, tvång eller hot”. Något förenklat innebär
förslaget att trossamfund ska vägras stöd om de, deras församlingar
eller deras företrädare, utövar, rättfärdigar, främjar eller uppmanar
till våld mot person, tvång eller hot. Denna del av demokrativillkoret
fångar upp många klandervärda ageranden som inte är förenliga med
demokratiska värderingar. Dock faller t.ex. mordbrand och vissa andra
mycket allvarliga brott med terrorismliknande inslag som inte innefattar våld, tvång eller hot utanför tillämpningsområdet enligt ordalydelsen i det givna exemplet. Som exempel på ageranden som inte omfattas av villkoret kan nämnas att någon skadar ett större antal människor genom att släppa ut nervgas eller förgifta en dricksvattentäkt.
Villkoret fångar inte heller upp en del former av våldtäkt samtidigt
som det fångar upp andra jämförelsevis mindre straffvärda ageranden som t.ex. ofredanden vilket rimligen gör villkoret svårtillämpat.
Samtidigt som uppräkningar alltså kan vara begränsande kan de
också vara väldigt omfattande och därigenom vaga. Ett exempel är
ett villkor som innebär att det inte är tillåtet att ”aktivt motarbeta
det demokratiska styrelseskicket”. Ett sådant förbud är otydligt och
riskerar att föra för långt och det öppnar för tolkningar. Det skulle
enligt vår mening vara att gå för långt om alla former av uppmaningar
till lagöverträdelser eller till exempel civil olydnad eller all bristande
hörsamhet för myndigheters påbud, oberoende av vilken slags lagöverträdelse eller vilket slags påbud det är fråga om, oundvikligen
skulle leda till att demokrativillkoret inte är uppfyllt. Det gäller även
om överträdelsen kan anses vara en del i ett motarbetande av det
demokratiska styrelseskicket. En bestämmelse som utformas på det
föreslagna sättet skulle därför riskera att bli för sträng mot de
organisationer som ansöker om stöd ur Allmänna arvsfonden.
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Oavsett vilka grundläggande värderingar som i författningstexten
pekas ut som särskilt skyddsvärda kommer olika rättigheter, även sådana som inte pekats ut, i många fall att behöva vägas mot varandra.
De olika rättigheter som behöver vägas mot varandra är alltför många
till antalet för att det ska vara möjligt att på ett meningsfullt sätt ange
dessa i ett lagreglerat demokrativillkor. Att välja ut vissa rättigheter
som anges tydligare riskerar därför att bli inkonsekvent och leda till
att villkorets tillämpningsområde blir mindre tydligt än som avsetts.
Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att det är svårt att i
författningstext konkretisera alla delar av ett demokrativillkor. En
uppräkning kan i vissa fall ge sken av att vara konkret, men i realiteten kvarstår så stora oklarheter att den förlorar i innehåll. Samtidigt
kan oönskade begränsningar också införas. Vi har övervägt att utforma demokrativillkoret för Allmänna arvsfondens stödgivning på
motsvarande sätt som föreslagits i Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfunds betänkande, men mot bakgrund av de
ovan redovisade avgränsning- och tillämpningssvårigheterna med en
sådan utformning av demokrativillkoret gör vi bedömningen att det
inte är lämpligt att utforma demokrativillkoret för Allmänna arvsfondens stödgivning på samma sätt.
Det framstår dock inte som ändamålsenligt att det i den stödgivning som kontrolleras av staten finns olika demokrativillkor – tvärtom
skulle det finnas stora fördelar ur förutsebarhets- och effektivitetshänseende med ett gemensamt villkor och en enhetlig praxis. Det är
därför positivt att Demokrativillkorsutredningen (Ku 2018:01) nu har
tillsatts och fått i uppdrag (dir. 2018:19) att föreslå ett förtydligat,
rättssäkert och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen.
Stöd ska inte få lämnas till organisationer
som främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism …
Frågan är då vad demokrativillkoret för Allmänna arvsfonden närmare ska ha för innehåll, dvs. vilka ageranden från en sökande organisation som ska innebära att den inte bör komma i fråga för stöd ur
fonden. Av våra direktiv framgår att en bakgrund till uppdraget i den
här delen är de åtgärder mot terrorism som regeringspartierna och
ytterligare fyra riksdagspartier kommit överens om. Som vi utvecklat i kapitel 6 finns det inget konkret reformbehov i den meningen
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att det krävs ett villkor för att stoppa utbetalningar som gått till något
särskilt, felaktigt ändamål. Det är då rimligt att utgå ifrån att åtgärder
för att motverka terrorism är särskilt angelägna och att ett demokrativillkor bör utformas med den utgångspunkten att det ändamålet
bör skiljas ut. De ageranden som ryms inom de olika terroristbrotten
är vidare några av de allvarligaste överträdelser av de värden och principer som de demokrativillkor som finns i dag är avsedda att skydda.
Det är alltså fråga om gärningar som är synnerligen allvarliga och
farliga för samhället. Det framstår därför som självklart – och som
kanske det främsta syftet med ett demokrativillkor – att sådana ageranden omfattas av villkorets tillämpningsområde och att organisationer som kan kopplas till terrorism ska nekas stöd. Det finns mot den
bakgrunden skäl att i så hög grad konkretisera att stöd ur Allmänna
arvsfonden inte ska få gå till terrorism att detta ska framgå direkt av
villkorets lydelse.
Med terrorism avses i ett straffrättsligt sammanhang sådana gärningar som är förenade med straffansvar enligt lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott (terroristbrottslagen), lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (finansieringslagen), lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning,
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt
allvarlig brottslighet (rekryteringslagen) och 18 kap. 4 § brottsbalken.
Det är också sådana ageranden som bör omfattas av demokrativillkoret.
De straffbelagda gärningarna i terroristbrottslagstiftningen begås av
fysiska personer medan de organisationer som söker stöd ur Allmänna
arvsfonden är juridiska personer. Straffansvaret är alltså kopplat till
fysiska personer men organisationer kan kopplas till terrorism genom att främja, uppmana till eller försvara de straffbelagda agerandena. Därför ska villkoret utformas på så sätt att stöd inte ska få
lämnas till organisationer som främjar, uppmanar till eller försvarar
terrorism. Det spelar i sammanhanget inte någon roll om organisationen har som syfte att främja, uppmana till eller försvara terrorism,
eller om organisationen – oberoende av sitt syfte – i sin verksamhet
agerar på ett sådant sätt.
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… eller som i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter
Ett villkor som endast tar sikte på terrorism blir visserligen tydligt
men skulle få ett alltför begränsat tillämpningsområde. För att vidga
och ge tillämpningsområdet ett tillfredställande omfång finns då
väsentligen två sätt att komplettera kravet på att stöd inte ska få
lämnas till organisationer som främjar, uppmanar till eller försvarar
terrorism. Villkoret kan antingen kompletteras med ytterligare konkretiserade exkluderingsgrunder, eller kompletteras med ett mera
allmänt utformat villkor. Vi bedömer mot bakgrund av vad som
redovisats ovan om svårigheterna med att utforma ett konkret formulerat villkor, främst avgränsningssvårigheterna och hithörande
frågor om ett konsekvent och tillfredsställande tillämpningsområde,
att fördelarna med ett bredare formulerat demokrativillkor väger
över. Villkorets närmare innebörd och tillämpningsområde bör,
trots den bredare formuleringen, kunna ges viss konkretion genom
förtydligande förarbetsuttalanden.
När det gäller den närmare utformningen av denna del av demokrativillkoret bör utgångspunkten vara det tidigare nämnda villkoret
som regeringen har föreslagit för statsbidrag till det civila samhället
(prop. 2009/10:55). Detta villkor förefaller också ha tjänat som utgångspunkt för det demokrativillkor som för närvarande tillämpas i
Arvsfondsdelegationens praxis. Enligt det av regeringen föreslagna
villkoret kan bidrag lämnas till organisationer som bl.a. har ett syfte
som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt
samhälle och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer.
Som framgått tidigare omfattar detta villkor väsentligen respekt för
mänskliga rättigheter, där bl.a. icke-diskriminering och jämställdhet
mellan könen ingår, och principerna om det demokratiska styrelseskicket. Vi gör bedömningen att uttrycket mänskliga rättigheter är
tydligare än demokratiska värderingar och demokratiska idéer. Skälen
för den bedömningen är att värderingarna och idébildningen kan skilja
sig åt mellan olika demokratiska samhällen men mänskliga rättigheter
preciseras i internationella överenskommelser och anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. Demokratiska värderingar och idéer
kan också skilja sig från en tid till en annan. De internationella överenskommelser som avser mänskliga rättigheter är avsedda att skapa
en mera bestående rättighetskatalog, även om Europakonventionens
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rättighetskatalog löpande utvecklas i Europadomstolens praxis och
det även i framtiden kan förväntas tillkomma nya konventioner och
protokoll som utvecklar rättigheterna ytterligare. Ett demokrativillkor som tar sikte på mänskliga rättigheter i stället för demokratiska värderingar eller idéer bedöms mot den här bakgrunden ge
bättre förutsättningar för att skapa ett konkret och mer förutsebart
tillämpningsområde.
Respekt för demokratins idéer eller demokratiska värderingar omfattar, som nyss framgått, förutom respekt för mänskliga rättigheter
även respekt för principerna om det demokratiska styrelseskicket.
Ett krav som omfattar respekt för dessa principer skulle, vilket berörts ovan, riskera att vara för långtgående. I förlängningen skulle
kravet riskera att träffa ageranden som inte rimligen bör diskvalificera från stöd. Det skulle kunna röra sig om att en organisation uppmanar till eller försvarar ett agerande som innebär att inte följa svensk
lag, svika medborgerliga skyldigheter eller inte hörsamma myndigheters påbud. För att diskvalificera från stöd bör sådana typer av
ageranden nå upp till en viss allvarsgrad. Hur en organisation ställer
sig till att deras företrädare eller medlemmar fullgör sin medborgerliga skyldighet att lämna in sin självdeklaration i tid bör exempelvis
inte påverka möjligheterna att få stöd ur fonden. Det förhållandet
att en organisation av humanitära skäl hjälper eller gömmer utvisningshotade flyktingar bör inte heller automatiskt och oberoende av
omständigheterna i det enskilda fallet medföra att stöd vägras. Demokrativillkoret bör därför inte innehålla ett särskilt skydd för det
demokratiska styrelseskicket. Det bedöms tillräckligt att demokrativillkoret skyddar mänskliga rättigheter, som för övrigt innehåller ett
visst skydd för det demokratiska styrelseskicket genom bl.a. rätten
till allmän och lika rösträtt (se t.ex. artikel 21 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna). Ett förhållandevis starkt
skydd för kärnan i styrelseskicket finns alltså även genom skyddet
för de mänskliga rättigheterna. Som framgått ovan ska demokrativillkoret dessutom ge ett särskilt skydd mot terrorism, vilket också
innefattar ett skydd mot de allvarligaste angreppen på det demokratiska styrelseskicket. Förutom det tidigare redovisade kravet om
att stöd inte ska få lämnas till en organisation med anknytning till
terrorism, ska demokrativillkoret därför utformas som ett krav för
stödmottagande organisationer att respektera mänskliga rättigheter.
Organisationer som har ett syfte som inte respekterar de mänskliga
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rättigheterna, t.ex. en organisation som enligt sina stadgar ska verka
för diskriminering av en viss folkgrupp, liksom organisationer som i
sin verksamhet inte respekterar mänskliga rättigheter ska sålunda
inte kunna få stöd ur Allmänna arvsfonden.
Det villkor som regeringen föreslagit för statsbidrag till det civila
samhället innefattar ett krav på att den sökande organisationen ska
ha en demokratisk uppbyggnad. Ett sådant krav har ansetts motiverat för organisationsstöd, men inte alltid för projektstöd och verksamhetsstöd. Ett generellt krav på demokratisk uppbyggnad skulle
få den direkta konsekvensen för Allmänna arvsfondens stödgivning
att stiftelser inte skulle komma i fråga för stöd, eftersom stiftelser
inte kan anses ha en demokratisk uppbyggnad. Stiftelser kan i dag få
stöd ur fonden och någon ändring i detta avseende är inte önskvärd.
Det skulle visserligen vara möjligt att införa ett krav på demokratisk
uppbyggnad endast för andra associationsformer än stiftelser. Det
demokrativillkor som för närvarande tillämpas i Arvsfondsdelegationens praxis innehåller ett sådant krav, som endast riktar sig mot
ideella föreningar. Att på detta sätt låta kravet vara beroende av vilken
associationsform den sökande organisationen har bedöms emellertid
inte vara lämpligt eller motiverat, eftersom det gör bestämmelserna
mer komplexa. Dessutom skulle det inte finnas några större svårigheter för en organisation att undkomma kravet genom att t.ex.
knoppa av vissa delar av verksamheten till en annan associationsform. Ett krav på demokratisk uppbyggnad skulle därför riskera att
bli tandlöst. Kravet på att målgruppen ska vara med, det s.k. delaktighetskriteriet, tillgodoser på ett mera ändamålsenligt och för fondens
målgrupper relevant sätt den demokratiaspekt som ligger till grund
för ett krav på demokratisk uppbyggnad. Delaktighetskriteriet –
som enligt våra förslag i avsnitt 7.3 ska införas i lagen om Allmänna
arvsfonden – tar sikte på målgruppen och inte föreningens medlemmar och inre funktionssätt. Ett krav som på detta sätt riktar in sig på
målgruppen bedöms vara mer träffsäkert för Allmänna arvsfondens
stödgivning. Vi bedömer mot den här bakgrunden att ett krav på
demokratisk uppbyggnad inte behövs och att något sådant krav därför
inte ska föras in under demokrativillkoret.
Sammanfattningsvis föreslår vi alltså att stöd inte ska få lämnas
till en organisation som försvarar, uppmanar till eller främjar terrorism eller som i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter.
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Förhållandet till andra fri- och rättigheter
Förslaget att stöd inte ska få lämnas till organisationer som inte respekterar mänskliga rättigheter innebär att olika fri- och rättigheter
kan behöva vägas mot varandra. Ett exempel är att förbudet mot
diskriminering i vissa fall kan behöva vägas mot religionsfriheten.
Detta och ytterligare exempel berörs närmare nedan. Demokrativillkoret är inte avsett att komma i konflikt med åsiktsfriheten och
innebär därför inte en skyldighet att verka för mänskliga rättigheter
– organisationen får dock varken bryta mot de mänskliga rättigheterna
eller verka mot dem.
En särskild fråga är hur demokrativillkoret förhåller sig till skyddet
för föreningsfriheten. Enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 regeringsformen är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad föreningsfrihet:
frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.
Enligt förarbetena (prop. 1975/76:209 s. 144) innefattar föreningsfriheten också frihet att verka gemensamt inom ramen för en sammanslutning. Demokrativillkoret begränsar inte de friheter som föreningsfriheten innefattar och bedöms därför inte komma i konflikt med
skyddet för föreningsfriheten i regeringsformen. Även om villkoret
skulle anses begränsa föreningsfriheten så är demokrativillkoret förenligt med regeringsformens skydd för föreningsfriheten, eftersom
det i likhet med föreskrifter om statsbidrag är fråga om föreskrifter
av gynnande karaktär.4 Regeringsformens skydd gäller endast gentemot det allmänna och i förarbetena framgår att man tänkt sig att de
normgivande organen, i första hand riksdagen, ska anses som det allmänna bara då det handlar om betungande offentligrättslig normgivning.5
Även Europakonventionen innehåller en bestämmelse om föreningsfrihet. Enligt artikel 11 i konventionen har var och en rätt till
frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet,
inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att
skydda sina intressen. I första hand innefattar bestämmelsen en förpliktelse för staten att inte ingripa och förhindra sammankomster
eller verksamhet som bedrivs inom föreningar och andra sammanslutningar. Staten har emellertid också en förpliktelse till positivt
Se NJA 1984 s. 648 och RÅ 1995 ref. 4. Se även SOU 2018:18 s. 281 f.
Thomas Bull & Fredrik Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, Studentlitteratur, Lund,
2015, s. 57–59.
4
5
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handlande eller med andra ord en skyldighet att se till att enskilda
personer inte hindras av andra att utöva sina rättigheter.6 Vårt förslag
om ett demokrativillkor för Allmänna arvsfondens stödgivning påverkar inte möjligheten att bilda eller ansluta sig till en förening och
det förhindrar inte heller verksamhet som bedrivs inom föreningar
eller andra sammanslutningar. Det föreslagna demokrativillkoret
bedöms därför vara inte komma i konflikt med Europakonventionens skydd för föreningsfriheten.
Exempel på bristande respekt för mänskliga rättigheter
Nedan redovisas exempel på ageranden som innebär att en organisation får anses inte respektera mänskliga rättigheter. Exemplen är
inte att betrakta som uttömmande.
Som redovisats är principerna om jämställdhet och förbud mot
diskriminering en del av de mänskliga rättigheterna. För att en organisation ska anses respektera mänskliga rättigheter får den alltså varken
verka mot jämställdhet eller diskriminera någon. Närmare bestämmelser om diskriminering finns i diskrimineringslagen (2008:567).
Den lagen omfattar diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Tillämpningsområdet är vidare begränsat till tio olika samhällsområden, av vilka främst arbetslivet, utbildning samt varor, tjänster och
bostäder m.m. torde kunna vara aktuella för sådana organisationer
som söker stöd ur Allmänna arvsfonden. Exempelvis får en sökande
organisation som huvudregel inte diskriminera någon anställd eller
någon som söker arbete i organisationen. Om organisationen anordnar utbildningsverksamhet så får den som utgångspunkt inte diskriminera studerande eller de som söker till verksamheten. Huvudregeln är också att en organisation som tillhandahåller varor eller
tjänster, eller som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning inte får diskriminera någon.
Diskrimineringsförbudet innebär inte att särbehandling aldrig får
ske. Diskrimineringslagen ger i vissa fall möjlighet till särbehandling
för legitima ändamål. Vilka ändamål som anses vara legitima beror på
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i vilket samhällsområde särbehandlingen sker. Om det finns ett legitimt ändamål för särbehandlingen är det alltså inte fråga om diskriminering.
Som Utredningen om översyn av statens stöd till trossamfunds
framhållit i sitt betänkande måste diskrimineringsförbudet för trossamfundens del vägas mot rätten till religionsfrihet i Europakonventionen. Den utredningen har bedömt att trossamfunden måste ha
rätt till en viss grad av autonomi även om det innebär en särbehandling på grund av t.ex. kön eller sexuell läggning. Enligt betänkandet
bör den avvägning som måste göras mellan de olika rättigheterna innebära att trossamfunden fritt får välja vilka personer som ska företräda
den religiösa verksamheten, såsom religiösa ledare och lärare, även
om detta innebär särbehandling av t.ex. kvinnor eller homosexuella.
I betänkandet framhålls dock att undantaget är mycket begränsat
och endast rör religiösa företrädare för ett trossamfund, och inte all
personal som arbetar för trossamfundet (SOU 2018:18 s. 414 f., se
även prop. 2007/08:95 s. 159 f.). En motsvarande avvägning mellan
de båda rättigheterna måste självfallet också göras i de fall ett trossamfund ansöker om stöd ur Allmänna arvsfonden.
En ideell organisation för homosexuella eller för personer som
har funktionsnedsättning eller en intresseorganisation för äldre bör
också kunna ställa krav på att den som företräder organisationen
själv är homosexuell respektive har funktionsnedsättning eller är
äldre. Detsamma gäller organisationer som verkar för en viss etnisk
grupps intressen eller mera allmänt för invandrares intressen (jfr
prop. 2007/08:95 s. 159 f.). Diskrimineringslagen torde heller inte
hindra att exempelvis idrottsföreningar har könsuppdelad verksamhet.
Diskrimineringsförbudet är ett utlopp av den mer allmänna principen om alla människors lika värde. Ett annat utlopp av denna princip är förbudet mot att hetsa mot en folkgrupp eller annan liknande
grupp av personer (se 16 kap. 8 § brottsbalken). Förbudet innebär
att det inte är tillåtet att uttrycka missaktning för en folkgrupp eller
annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Det
rör sig dels om våldsbejakande budskap, dels om budskap som är
kränkande för en folkgrupp eller annan sådan grupp och som överskrider gränserna för en saklig kritik av gruppen. Organisationer
som hetsar mot en folkgrupp eller som främjar, uppmanar till eller
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försvarar sådant hetsande kan inte anses respektera mänskliga rättigheter och ska därför inte beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden.
En annan mänsklig rättighet är rätten till respekt för sitt privatliv.
Det är alltså fråga om ett skydd för den personliga integriteten. Som
framgått i avsnitt 5.3 innebär denna rätt inte bara att staten ska avhålla
sig från ingrepp i den rättighet som är skyddad, utan också att staten
är skyldig att vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes
privatsfär. Materiella bestämmelser om skydd för den personliga integriteten finns bl.a. i brottsbalkens bestämmelser som ger skydd
mot olaga våld, tvång och hot. Det kan t.ex. röra sig om misshandelsbrott, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott
och förtal. En organisation som främjar, uppmanar till eller försvarar
exempelvis våldsutövning eller hot kan därmed inte anses respektera
mänskliga rättigheter. Det innebär att organisationer som sprider
våldsbejakande budskap inte uppfyller demokrativillkoret.
Angrepp som utövas i nödvärn, nöd eller liknande är inte av det
slaget att de ska leda till att stöd vägras en organisation. Inte heller
organisationer på lek- och idrottsområdet där det är ofrånkomligt
att deltagarna utsätts för ett visst mått både avsiktligt och oavsiktligt
våld, t.ex. ishockeyföreningar, bör vägras stöd. Detsamma gäller
sporter där uppsåtlig misshandel är det centrala momentet i sporten,
som t.ex. boxning eller andra kampsporter. Vid sådan sportutövning
är eventuella misshandelsgärningar i allmänhet fria från straffansvar
på grund av samtycke och att vissa regelöverträdelser är allmänt godtagna i samhället. Gärningarna bör då inte heller diskvalificera organisationer som bedriver sådan sportutövning från att kunna få stöd
ur Allmänna arvsfonden.
Som närmare redovisats i avsnitt 5.3 har barns mänskliga rättigheter getts en särskilt framträdande roll genom bl.a. barnkonventionen. Organisationer som kränker barns rätt respekterar inte mänskliga rättigheter och kan därför inte få stöd ur Allmänna arvsfonden.
Att lämna en uttömmande redogörelse för vilka rättigheter barn har
är inte möjligt. Övergripande bestämmelser om barns rättigheter finns
bl.a. i barnkonventionen. Konventionen har ratificerats av Sverige
och riksdagen har beslutat att konventionen ska gälla som svensk lag
från den 1 januari 2020. Som framgått ger barnkonventionen bl.a.
barn rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra
arbete som kan vara skadligt (artikel 32.1). Barn ska också särskilt
skyddas mot olaglig användning av narkotika (artikel 33) och mot alla
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former av sexuella utnyttjanden och sexuella övergrepp, vilket inkluderar skydd mot att utnyttjas i pornografiska föreställningar och i
pornografiskt material (artikel 34). Barn har vidare ett generellt skydd
mot utnyttjande som kan skada barnet i något avseende (artikel 36).
Det finns dessutom i många författningar mer konkreta bestämmelser som reglerar barns rättigheter på ett specifikt område eller
inom vissa verksamheter. Några exempel är följande. I 6 kap. brottsbalken finns särskilda bestämmelser som syftar till att ge barn ett
utökat skydd mot sexuella övergrepp. Vidare finns i 16 kap. brottsbalken bestämmelser som straffbelägger hantering av pornografiska
bilder som avser barn (10 a §) och spridande av bl.a. bilder som genom
sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för
de ungas sedliga fostran (1 §). 5 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160)
innehåller bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar barn
får anlitas till eller utföra arbete. De handlingsdirigerande regler som
dessa bestämmelser ger uttryck för gäller för alla typer av verksamheter, även om straffansvar endast kan komma i fråga för organisationernas företrädare eller andra fysiska personer. Ett exempel på
bestämmelser som endast gäller för vissa verksamheter finns i 6 kap.
skollagen (2010:800) där det finns regler om åtgärder mot kränkande
behandling av barn och elever i utbildning och annan verksamhet som
regleras i den lagen.
Flera av de mänskliga rättigheterna, såsom rätten till bostad eller
rätten till en rättvis rättegång, kan inte anses medföra skyldigheter
för någon annan än staten och kan därför inte tillämpas på organisationer som söker stöd ur Allmänna arvsfonden.
Bevisbörda och beviskrav
Ett beslut om att bevilja stöd ur Allmänna arvsfonden är ett gynnande
förvaltningsbeslut, dvs. stöd ur fonden är en förmån. I förvaltningsprocessen har enskild part som huvudregel bevisbördan för rättigheter
och myndigheten för skyldigheter. Av förvaltningsrättslig praxis
följer att den enskilde således i normalfallet har bevisbördan för att
villkoren för en förmån är uppfyllda, medan myndigheten har bevisbördan för att återkalla samma förmån (se t.ex. SOU 2010:29 s. 407
och SOU 2018:18 s. 348).
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Det är alltså den organisation som söker stöd ur Allmänna arvsfonden som har bevisbördan för att samtliga kriterier för stöd är
uppfyllda, vilket inkluderar demokrativillkoret. I praktiken kan det
dock vara svårt för en organisation att visa att demokrativillkoret är
uppfyllt. Som regel är det enklare att prestera bevisning om en inträffad händelse, än om händelser som inte har ägt rum. Det är därför
förenat med vissa svårigheter att som organisation visa att man inte
främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism eller att man i övrigt
respekterar mänskliga rättigheter. Utgångspunkten bör därför vara
att en organisation som verkar i civilsamhället också uppfyller demokrativillkoret. Det är först om det har framkommit uppgifter som
indikerar att en organisation som ansökt om eller som har beviljats
stöd kan ha agerat på ett sätt som innebär att den inte uppfyller demokrativillkoret som ett avslag bör komma i fråga. Sådana uppgifter kan
exempelvis framkomma genom Arvsfondsdelegationens omvärldsbevakning eller i kontakter med andra myndigheter eller enskilda.
Arvsfondsdelegationen kan också i samband med ansökan ställa konkreta frågor till den sökande organisationen som rör uppfyllelsen av
demokrativillkoret samt granska organisationens stadgar, verksamhetsberättelse och andra styrdokument i syfte att inhämta information som avser demokrativillkoret. När det framkommer uppgifter
som indikerar att en organisation inte uppfyller demokrativillkoret
bör delegationen alltid ge den berörda organisationen möjlighet att
bemöta uppgifterna, om de inte direkt kan avfärdas. Eftersom det är
fråga om förmån, dvs. inte en rättighet att få stöd ur Allmänna arvsfonden, kan det för ett avslag vara tillräckligt med en indikation om
att demokrativillkoret inte är uppfyllt som inte kan förklaras av den
sökande organisationen vid konfrontation med uppgiften.
Det bör framhållas att det normala beviskravet i förvaltningsprocessen är sannolika skäl, vilket är lägre än beviskravet i brottmål,
eftersom det för en fällande brottmålsdom krävs att skuld är bevisad
bortom rimligt tvivel. Är en företrädare för en organisation föremål
för en brottmålsprocess som avser ett agerande som står i strid med
demokrativillkoret ska Arvsfondsdelegationen oavsett utgången göra
en självständig bedömning i fråga om demokrativillkoret är uppfyllt
eller inte (mer om en organisations ansvar för en företrädares agerande,
se avsnitt 7.4.3 nedan). Utgången i ett straffrättsligt förfarande är
således inte avgörande för frågan om stöd ska beviljas eller inte. En
förundersökning kan t.ex. läggas ned för att brott inte kan styrkas,

163

Kriterier för stöd

SOU 2018:70

dvs. det saknas tillräckliga bevis för väckande av åtal och fällande dom.
Arvsfondsdelegationen har här att göra en självständig prövning av
om det förelegat ett brott mot demokrativillkoret baserat på vad som
är känt om brottsmisstankarna. Eftersom det inte ställs lika höga beviskrav som i brottmål i prövningen av om en organisation uppfyller
demokrativillkoret i fråga om företrädares agerande kan misstankegraden ändå vara så hög att delegationen kan besluta om nekande av
stöd.
En tillämpning av det föreslagna demokrativillkoret som beskrivits
ovan får anses förenlig med oskuldspresumtionen7 under förutsättning att den beslutsfattande myndigheten inte gör något uttalande
avseende någon straffrättslig skuld. Arvsfondsdelegationen är inte
heller förhindrad att använda bevis från ett straffrättsligt förfarande
vid prövning av om demokrativillkoret är uppfyllt. En företrädares
namn saknar dock betydelse vid prövningen av rätten till stöd och
bör därför inte anges i beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden (se
SOU 2018:18 s. 335 och där anmärkta rättsfall).
7.4.3

Organisationers ansvar för företrädares agerande

Förslag: Om en företrädare för en organisation försvarar, uppmanar till eller främjar terrorism eller i övrigt inte respekterar
mänskliga rättigheter får stöd ändå lämnas till organisationen under
förutsättning att denna
1. genast vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att agerandet inte upprepas, och
2. har vidtagit rimliga åtgärder för att försäkra sig om att företrädaren var lämplig för sitt uppdrag.

Denna presumtion som innebär att den som är misstänkt för ett brott ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen har bevisats slås bl.a. fast i artikel 6.2 i Europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
7
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Skälen för förslaget
Ansvar för företrädares agerande – en övergripande motivering
En organisation kan agera som juridisk person i flera olika situationer och fatta beslut som rör verksamheten. En organisation kan som
sådan främja, uppmana till eller försvara terrorism eller i övrigt inte
respektera mänskliga rättigheter. Det är således organisationen som
i egenskap av juridisk person bryter mot demokrativillkoret i ett sådant fall och inte någon enskild företrädare, även om ett beslut om
t.ex. insamling av pengar till terrorändamål verkställs av en eller flera
av organisationens företrädare. En företrädare kan dock också på egen
hand agera i strid med demokrativillkoret, dvs. genom att främja, uppmana till, eller försvara terrorverksamhet eller brista i respekt för
mänskliga rättigheter. Det är således inte organisationen som juridisk
person som agerar i dessa fall utan företrädaren själv. Detta kan ske
dels inom ramen för organisationens verksamhet, dels utanför denna
verksamhet.
För att vara verkningsfullt bör ett demokrativillkor omfatta ageranden av personer som på olika sätt företräder en organisation och
således inte endast avse ageranden som kan tillskrivas organisationen
i sig som juridisk person.
Företrädares agerande som sker inom ramen för verksamheten är
starkt associerade med själva organisationen. Det kan t.ex. vara fråga
om att en företrädare uttalar sig i strid med demokrativillkoret på ett
torgmöte eller demonstration anordnad av organisationen. Även agerande som sker på interna möten och liknande faller inom ramen för
en organisations verksamhet. En organisation har av naturliga skäl
stora möjligheter att utöva kontroll över vad som förekommer på olika
arrangemang och dylikt som anordnas av organisationen. En organisation har därför ett mycket långtgående ansvar för en företrädares
agerande som äger rum inom ramen för dess verksamhet och som
står i strid med demokrativillkoret.
När det gäller företrädares agerande utanför verksamheten handlar
personen i egenskap av privatperson. Frågan är då om en företrädares
agerande utanför organisationens verksamhet också ska omfattas av
organisationens ansvar. Agerandet riskerar att allvarligt påverka förtroendet för organisationen oavsett om det äger rum utanför verksamheten eller inte. Det kan också vara svårt att helt separera en företrädares agerande som privatperson från dennes roll som företrädare
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i organisationen, även om agerandet äger rum utanför själva verksamheten. En företrädare som samlar in pengar till terrorverksamhet
eller som på olika sätt uttrycker stöd för våldsbejakande extremism
i sociala medier i egenskap av privatperson riskerar att allvarligt påverka förtroendet för organisationen, trots att det agerandet sker
utanför organisationens verksamhet. Organisationen riskerar alltså att
färgas av företrädarens agerande oavsett om agerandet saknar koppling till själva verksamheten. Det är organisationen som har mandat
att utse sina företrädare och som har möjlighet att välja lämpliga personer för uppdraget. Genom utarbetade riktlinjer kan organisationen
ange uppförandekoder för hur en företrädare förväntas uppträda både
inom verksamheten men också på sin fritid, dvs. utanför själva verksamheten.
Mot bakgrund av det sagda har en organisation därför ett långtgående ansvar för en företrädares agerande, oberoende av om det äger
rum inom ramen för verksamheten eller inte. Detta gäller oavsett om
företrädarens agerande har ägt rum innan stödansökan görs, eller om
det sker efter att stöd har beviljats. I det senare fallet kan det bli
aktuellt att återkalla stödbeslutet och återkräva redan utbetalt stöd.
Nedan utvecklas i vilken mån en organisation ska kunna vidta åtgärder för att ändå kunna beviljas stöd i det fall en företrädare har agerat
i strid med demokrativillkoret.
Företrädar-kretsen
Till företrädar-kretsen hör personer som är legala företrädare för
organisationen, främst styrelseledamöter, och övriga som t.ex. genom
fullmakt får företräda organisationen. Utöver legala företrädare kan
det förekomma att också andra personer har utsetts av organisationen att företräda den i olika sammanhang, t.ex. en talesperson. Även
dessa personer bör räknas till kretsen av företrädare.
Personer som endast är medlemmar i en organisation bör i normalfallet inte räknas till företrädar-kretsen. Omständigheterna i det
enskilda fallet är dock avgörande. Om en person har en aktiv roll i
en organisation, trots avsaknad av formellt förtroendeuppdrag, bör
personen räknas till kretsen av företrädare, dvs. om personen har
getts en roll som faktisk företrädare. Vidare bör personer som är anställda i organisationen i vissa fall kunna räknas till denna krets. En
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förutsättning för detta bör dock vara att personen har en roll av att
vara ”ansiktet utåt” i verksamheten, som t.ex. en präst i en församling
eller en lärare i ett studieförbund. En person anställd som kanslist
eller lokalvårdare torde i normalfallet inte ha en sådan roll. Inte heller
bör föreläsare som bjuds in till olika evenemang ses som en företrädare
för organisationen. Är det en föreläsare som anlitas regelmässigt och
således inte endast vid enstaka tillfällen skulle dock personen i fråga
kunna räknas till kretsen av företrädare, särskilt om personen på så
sätt ges en framträdande roll i organisationen.
Förutsättningar för att kunna få stöd trots en företrädares agerande
Som har konstaterats ovan har en organisation ett långtgående ansvar för sina företrädares agerande, oberoende av om agerandet äger
rum inom ramen för verksamheten eller om företrädaren agerar i
egenskap av privatperson utanför verksamheten. En organisation
kan emellertid vara helt ovetandes om och inte heller ha någon anledning att misstänka att en företrädare är involverad i aktiviteter
som strider mot demokrativillkoret. Det framstår därför oskäligt att
organisationen i dessa fall inte ska kunna få stöd ur fonden. En organisation bör därför under vissa förutsättningar vara aktuell för stöd
ur fonden även om dess företrädare har agerat i strid med demokrativillkoret.
Demokrativillkorets främsta syfte är att förhindra och beivra olika
former av ageranden som på olika sätt främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism. Många ageranden som är hänförliga till terrorism är
så pass allvarliga att det inte bör finnas möjlighet för en organisation
vars företrädare agerat på detta sätt att vidta tillräckliga åtgärder för
att kunna komma i fråga för stöd ur Allmänna arvsfonden.
Främjande av terrorism utgörs ofta av aktivt agerande som syftar
till att skapa konkreta förutsättningar för eller underlätta terrorism,
t.ex. genom insamling av pengar till terrorändamål eller rekrytering
till terrororganisationer. Sådana gärningar är därför så allvarliga att
om en företrädare främjar terrorism bör hans eller hennes organisation i normalfallet inte kunna få stöd ur Allmänna arvsfonden, dvs.
organisationen kan inte vidta åtgärder som kan anses vara tillräckligt
ingripande för att säkerställa att agerandet inte upprepas.
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Uppmaning till eller försvar av terrorism kan ofta ske genom
muntliga eller skriftliga uttalanden, vilka kan få spridning t.ex. via
sociala medier. Sådana uttalanden kan syfta till att radikalisera andra
personer att ansluta sig till en terrororganisation eller begå terrorbrott. De kan också avse att försvara terrorhandlingar. Uppmaning
till eller försvar av terrorism är också allvarliga handlingar. Sådana
handlingar innebär emellertid inte att underlätta eller möjliggöra
terrorism genom konkreta handlingar på samma sätt som vid främjande av terrorism. De är därför att se som något mindre allvarliga
än främjande av terrorism i detta sammanhang. Vidare är i normalfallet agerande som avser uppmaning till terrorism att se som något
allvarligare än ett försvarande av sådana handlingar. Svårare fall av
uppmaning till och försvar av terrorism kan vara av så allvarlig art att
agerandet, oberoende av vilka åtgärder organisationen vidtar för att
säkerställa att det inte upprepas, exkluderar organisationen från stöd.
Agerande som avser uppmaning till eller försvar av terrorism kan dock
många gånger vara av sådan art att det är möjligt för organisationen
att vidta åtgärder för att vara aktuell för stöd trots att en företrädare
har agerat på detta sätt. Åtgärderna bör i de angivna fallen bestå i att
organisationen tar avstånd från företrädarens agerande genom att
genast utesluta denne när agerandet kommer till organisationens
kännedom. Vidare bör organisationen så långt det är möjligt vidta
åtgärder för att försäkra sig om att situationen inte upprepas, t.ex.
genom att göra en översyn av rutiner vid tillsättning av företrädare.
Ageranden som faller inom området för bristande respekt för de
mänskliga rättigheterna avser vitt skilda handlingar, varav inte alla
faller inom det kriminaliserade området, t.ex. utgör inte alla former av
diskriminering brott. Även gärningar som i sig utgör brott kan under
vissa omständigheter anses vara mindre allvarliga. Det finns alltså en
stor variation av handlingar som faller under begreppet respekt för
mänskliga rättigheter och svårhetsgraden dem emellan skiljer sig
också åt. Utgångspunkten bör vara att en organisation i normalfallet
oavsett agerandets allvar ska kunna vidta tillräckliga åtgärder i fråga
om en företrädares agerande som brister i respekten för de mänskliga
rättigheterna. Allvaret i agerandet och agerandets koppling till verksamheten bör här vara styrande för vilka åtgärder som krävs från
organisationens sida för att den ska kunna komma i fråga för stöd.
De allvarligare formerna av agerande som utgör bristande respekt
för de mänskliga rättigheterna, som t.ex. våldsbrott av svårare art
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som mord eller synnerligen respektive grov misshandel, är av sådan
art att det krävs ingripande åtgärder av organisationen vars företrädare har agerat på detta sätt för att vara fortsatt aktuell för stöd ur
Allmänna arvsfonden. I likhet med vad som ovan angetts i fråga om
åtgärder vid vissa former av terrorhandlingar, bör sådana åtgärder
bestå i uteslutning av den aktuella företrädaren så snart som organisationen får kännedom om agerandet samt säkerställande av att liknande situationer inte sker på nytt.
Är det fråga om en i sammanhanget lindrigare form av agerande
som avser bristande respekt för de mänskliga rättigheterna kan det
vara tillräckligt att organisationen klart och tydligt framför till företrädaren att beteendet är oacceptabelt och att det inte får upprepas,
dvs. att någon form av varning eller skarp erinran ges till företrädaren
i fråga. Det kan t.ex. vara fallet om en företrädare gör sig skyldig till
misshandel av normalgraden i en krogkö. Har agerandet – även om
det i sammanhanget inte hör till de allvarligaste fallen av bristande
respekt för de mänskliga rättigheterna – en starkare koppling till verksamheten kan det krävas mer ingripande åtgärder för att organisationen ska vara aktuell för stöd. Paralleller kan här dras till det i avsnitt 5.2 nämnda beslutet av MUCF (dnr 1295/15) i fråga om en
styrelsemedlem som på ett torgmöte hade uttalat sig nedsättande om
och uppmanat till våld mot en annan etnisk grupp. MUCF bedömde
att uttalandena inte var förenliga med demokratins idéer. Med hänsyn till att organisationen hade tagit tydligt avstånd från uttalandena
och uteslutit personen i fråga ansåg MUCF att uttalandena inte medförde krav på återbetalningsskyldighet.
När det gäller de lindrigaste fallen av uppvisad brist i respekten för
mänskliga rättigheter bör organisationen inte ha någon skyldighet
att agera överhuvudtaget i fråga om en företrädares agerande om det
inte finns någon som helst koppling mellan agerandet och organisationens verksamhet. Att heltäckande beskriva vilka situationer där
en organisation inte har ansvar att agera låter sig inte göras. Ytterst
får omständigheterna i det enskilda fallet vara avgörande för bedömningen om organisationen överhuvudtaget har ett ansvar för att agera
i fråga om en företrädare som har brustit i respekten för de mänskliga
rättigheterna.
Det är som konstaterats ovan organisationen som har mandat att
utse sina företrädare och som har möjlighet att välja lämpliga personer
för uppdraget. En ytterligare förutsättning för att en organisation
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ska kunna vara aktuell för stöd trots att företrädaren brustit i fråga
om demokrativillkoret i de fall det finns möjligheter för organisationen vidta åtgärder bör därför vara att organisationen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att försäkra sig om att företrädaren var lämplig
för sitt uppdrag när denne utsågs till företrädare. Detta innebär att
en organisation måste ha rutiner för att tillse att lämpliga personer
utses som företrädare för organisationen och att ändamålsenliga krav
ställs i fråga om kontrollen av dessa personer.
Det kan givetvis förekomma att personer som uppfyller organisationens ställda krav på att utses som företrädare i ett senare skede
bryter mot dessa krav utan att det kommer till organisationens kännedom. En organisation har ju en begränsad möjlighet att kunna kontrollera vad dess företrädare gör utanför organisationens verksamhet
och kan inte heller förväntas utöva sådan kontroll som helt eliminerar risken för överträdelser av demokrativillkoret. En organisation
som har vidtagit tillräckliga åtgärder för att försäkra sig om att de
utsedda företrädarna är lämpliga för sitt uppdrag bör därför kunna
beviljas stöd trots företrädares agerande under förutsättning att det
enligt resonemanget ovan finns möjlighet för organisationen att
vidta åtgärder mot företrädarens agerande för att kunna i fråga för
stöd ur Allmänna arvsfonden.
Tidsaspekten
Vid bedömningen om en sökande organisation uppfyller kraven för
att få stöd ur fonden ska frågan om demokrativillkoret är uppfyllt
vara en del av denna prövning. Som har utvecklats ovan finns det
ageranden som är så pass allvarliga att de sig innebär att det inte är
möjligt för en organisation att vidta åtgärder för att vara aktuell för
stöd ur Allmänna arvsfonden. Frågan är då hur långt tillbaka i tiden
ett sådant agerande kan ligga för att det vid en stödansökan ska vägas
in i bedömningen om organisationen uppfyller demokrativillkoret eller
inte. Mot bakgrund av de starka skyddsskälen som demokrativillkoret
ska värna kan det starkt ifrågasättas om – oavsett hur lång tid tillbaka
agerandet ligger – organisationen i detta fallet överhuvudtaget ska
vara aktuell för stöd ur fonden. Detta gäller särskilt om organisationen
inte har vidtagit några åtgärder för att försäkra sig om att liknande
händelser inte sker i framtiden.
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Har organisationen i stället vidtagit kraftfulla åtgärder efter att
agerandet upptäckts, dvs. uteslutit företrädaren i fråga samt i övrigt
ingripit för att tillse att liknande händelser inte upprepas, kan det
framstå som oskäligt att den för all framtid skulle vara exkluderad
från stöd ur Allmänna arvsfonden. För att en stödansökan i ett sådant fall ska beviljas bör agerandet dock ligga längre tillbaka i tiden
för att det inte ska beaktas av Arvsfondsdelegationen i prövningen
av stödansökan. Hur lång tid det bör vara fråga om beror ytterst på
omständigheterna i det enskilda fallet.
Föreläsare
Som behandlats ovan bör föreläsare i normalfallet inte räknas till kretsen av företrädare. Detta hindrar dock inte att uttalanden eller annat
agerande av en föreläsare som anlitats av organisationen ska vägas in
i bedömningen om organisationen uppfyller demokrativillkoret eller
inte. En organisation har av naturliga skäl möjlighet att utöva kontroll över vad som sker i dess verksamhet och den bör därför ansvara
för yttranden eller annat agerande som sker under evenemang som
anordnas av organisationen, t.ex. föreläsningar, och som alltså äger
rum inom ramen för dess verksamhet. Organisationen bör således
omedelbart agera mot sådana yttranden som görs av såväl inbjudna
föreläsare som av egna företrädare eller medlemmar för att organisationen som sådan inte ska anses bryta mot demokrativillkoret.
Det kan också förekomma att en inbjuden föreläsare i andra sammanhang, dvs. utanför organisationens verksamhet, har uttalat sig problematiskt eller på annat sätt agerat på ett sätt som kan anses strida
mot demokrativillkoret. Om organisationen har kännedom om detta
och trots denna vetskap bjuder in föreläsaren, kan det ifrågasättas
om verksamheten bedrivs enligt demokrativillkoret. Har organisationen fått kännedom om föreläsarens uttalanden eller agerande först
efter inbjudan torde krävas att föreläsaren avbokas så snart organisationen nåtts av denna information.8 Om organisationen i stället låter
inbjudan stå kvar, kan det ifrågasättas om demokrativillkoret är uppfyllt. Bedömningen avgörs ytterst av omständigheterna i det enskilda
fallet; digniteten av uttalandet eller agerandet och när i tiden detta

8

Jfr Förvaltningsrättens i Stockholm uttalande i mål nr 192–17 (se avsnitt 5.2.2).
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gjorts samt vilken kännedom om agerandet organisationen i fråga har
haft när inbjudan gjordes.
7.4.4

Samarbetsorganisationer

Förslag: Stöd får lämnas till en organisation vars samarbetsorganisationer eller företrädare för en sådan organisation har agerat i
strid med demokrativillkoret under förutsättning att organisationen genast tar avstånd från agerandet, eller om agerandet har varit
allvarligt, avbryter samarbetet.
Skälen för förslaget: Organisationer som söker stöd ur Allmänna
arvsfonden samarbetar i normalfallet med andra aktörer, antingen i
det projekt som det söks stöd för eller i den ordinarie verksamheten.
Förtroendet för en organisation riskeras att skadas om en samarbetsorganisation inte uppfyller demokrativillkoret och frågor kan också
resas om den sökande organisationen i sig uppfyller villkoret om den
samarbetar med en organisation som har brutit mot villkoret, oavsett
om samarbetet äger rum innanför ramarna för det projekt som stöd
har sökts för eller om samarbetet sker i den sökande organisationens
ordinarie verksamhet. Samarbetet kan ju medföra att farhågor uppstår om att beviljat stöd på något sätt kan komma att finansiera en
verksamhet som inte uppfyller demokrativillkoret. En organisation
som söker stöd ur Allmänna arvsfonden bör – för kunna beviljas
stöd – alltså inte samarbeta med en aktör som inte uppfyller det föreslagna demokrativillkoret.
Som samarbetsorganisation räknas en organisation som stödsökanden samarbetar med i någon form. Det kan förekomma att andra
organisationer går in som medfinansiärer vid en ansökan om stöd ur
fonden, dvs. en viss del av verksamheten i ett projekt finansieras av
annan aktör. Samarbete kan också på annat sätt ske inom ramen för
projektet eller i sökandens ordinarie verksamhet. Samarbete mellan
organisationer i deras ordinarie verksamhet kan förekomma i olika
konstruktioner. En vanlig sådan är att ett riksförbund har flera mindre
lokalorganisationer, som är självständiga i förhållande till moderorganisationen, men där ett samarbete förekommer mellan riksförbundet och de lokala organisationerna.
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Riksförbunden har olika uppgifter, där det ofta ingår att företräda
hela organisationen på nationell nivå, samverka internationellt och vara
mottagare av statsbidrag samt ge stöd till de lokala enheterna. Vissa
organisationer arbetar tätt ihop nationellt och lokalt, medan andra är
mer löst sammansatta av i hög grad självständiga lokala enheter som
samverkar på nationell nivå kring några få frågor (SOU 2016:13 s. 78).
Det finns också federativa strukturer, som t.ex. Riksidrottsförbundet som samlar de olika idrottsförbunden på riksnivå. Nationellt
finns det också flera paraply- och branschorganisationer som samlar
organisationer med särskild inriktning eller organisationer som vill
samverka kring vissa frågor. Det är vanligt förekommande att organisationer är med i flera olika paraplyer och samarbetsorganisationer
(a. SOU s. 79).
I vertikala organisationsstrukturer förekommer normalt ett nära
samarbete mellan riksförbund och enskilda lokalorganisationer varför de är att se som samarbetsorganisationer i förhållande till varandra.
Relationen mellan en paraplyorganisation eller en branschorganisation och dess medlemsorganisationer är ofta mer löslig i formen och
kopplingen dem mellan svagare än vad som är fallet för relationen mellan ett riksförbund och dess lokalorganisationer. För att en paraplyorganisation och dess medlemsorganisationer ska ses som samarbetsorganisationer i förhållande till varandra bör därför det förekomma
ett konkret samarbete dem emellan.
Den horisontella relationen mellan olika lokal- eller medlemsorganisationer kan inte generellt sett sägas vara av samarbetskaraktär. För
att sådana relationer ska falla under begreppet samarbetsorganisationer bör det därför krävas att det förekommer ett konkret samarbete
dem emellan. Vårt förslag har dock till följd att om en riksorganisation inte tar avstånd från en lokalorganisation som på något sätt har
agerat i strid med demokrativillkoret, och på så sätt också bryter mot
villkoret, måste de övriga lokalorganisationerna agera för att inte
riskera att bryta mot villkoret.
Frågan är då hur långt den stödsökande organisationens ansvar
för en samarbetsorganisation eller dess företrädare bör sträcka sig.
Den stödsökande organisationen har av naturliga skäl inte samma
insyn i en samarbetsorganisations verksamhet som i sin egen verksamhet. Den stödsökande organisationen har inte heller möjlighet
att utöva kontroll över samarbetsorganisationen eller dess företrädare i samma utsträckning som är fallet för den egna organisationen.
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Av samma skäl är det svårt för den stödsökande organisationen att
kontrollera att samarbetsorganisationen utser lämpliga personer för
uppdrag som företrädare.
Mot bakgrund av det sagda bör det finnas en möjlighet för den
stödsökande organisationen att kunna få stöd trots att en samarbetsorganisation har agerat i strid med demokrativillkoret, oavsett allvaret i det aktuella agerandet. Detsamma gäller om en företrädare för
samarbetsorganisationen har agerat på ett sådant sätt. I normalfallet
torde det vara tillräckligt att den stödsökande organisationen så snart
som den får kännedom om agerandet tar avstånd från det genom att
tydligt markera emot agerandet. Agerande som är av allvarlig art, till
vilka typiskt sett hör främjande av, uppmaning till eller försvar av
terrorism, bör dock kräva mer ingripande åtgärder för att den stödsökande organisationen ska vara aktuell för stöd. Har en samarbetsorganisation eller dess företrädare begått en sådan handling ska det
därför krävas att den stödsökande organisationen avbryter samarbetet.
Om det är fråga om en samarbetsorganisations företrädare som har
agerat i strid med demokrativillkoret och om samarbetsorganisationen ändå skulle ha kommit i fråga för stöd enligt det resonemang
som har förts ovan angående de fall en organisation kan få stöd trots
sin företrädares agerande, bör det dock vara tillräckligt att den stödsökande organisationen tar avstånd från samarbetsorganisationens
företrädares agerande för att vara aktuell för stöd.
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8.1

Inledning

Den som ur Allmänna arvsfonden beviljas stöd till lokaler eller anläggningar ska förbinda sig att under minst tio år använda lokalen
eller anläggningen för det ändamål och med de villkor som förutsattes när stödet beviljades (9 a § lagen [1994:243] om Allmänna arvsfonden). Bestämmelsen innebär att Allmänna arvsfonden efter tio år
förlorar rådighet över lokalen eller anläggningen. I vissa fall, t.ex. när
en ideell förening upphör efter denna tid, kan en byggnad eller anläggning av stort värde säljas eller på annat sätt överlåtas utan möjlighet för Allmänna arvsfonden att säkerställa dess användning eller vart
medlen går.
Mot denna bakgrund ska vi enligt våra direktiv:
• utreda om bestämmelserna om en tioårig förbindelse och undantagen för dessa är ändamålsenliga eller om ytterligare reglering
krävs,
• bedöma om det kan anses godtagbart att den som beviljats stöd till
lokal eller anläggning avyttrar fastigheten efter tio år och tillgodogör sig värdeökningen eller om ytterligare reglering krävs, och
• lämna förslag till reglering om redovisning och återbetalningsskyldighet av stöd som beviljats ur arvsfonden, i första hand när
det gäller lokalstöd men i den mån det befinns ändamålsenligt,
även i fråga om stöd till projekt.
I kapitel 9 berörs frågan om den redovisning som en stödmottagare
ska lämna i fråga om utbetalt stöd och i kapitel 10 behandlas frågan
om återbetalningsskyldighet.
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Nuvarande reglering

Lagen om Allmänna arvsfonden innehåller särskilda bestämmelser
om förbindelse och villkor vid stöd till lokaler och anläggningar
(nedan kallat lokalstöd). Bestämmelserna innebär att den som beviljas sådant stöd ska förbinda sig att under minst tio år använda den
lokal eller den anläggning (nedan kallad fastighet) som stödet avser
för det ändamål och med de villkor som förutsattes när stödet beviljades (9 a § första stycket). Arvsfondsdelegationen kan dock efter
ansökan från den som har beviljats stöd medge undantag i förbindelsen eller från villkoren, om det finns särskilda skäl (9 b §). Särskilda
skäl kan enligt förarbetena till bestämmelsen vara att fastigheten
inom tioårsperioden överlåts till någon som fortsätter att använda
den för samma ändamål som stödmottagaren eller att den aktuella
fastighetens marknadsvärde sjunkit kraftigt sedan stödet beviljades
(prop. 2002/03:136 s. 33 och 37).
Lokalstöd ska återbetalas helt eller delvis om användningen av
fastigheten ändras, eller om den säljs inom en tioårsperiod, utan
Arvsfondsdelegationens medgivande (12 § andra stycket).
De redovisade bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2004 men
var enligt förarbetena endast en kodifiering av då rådande praxis
(prop. 2002/03:136 s. 32 f.). Denna grundade sig på ett regeringsbeslut (Socialdepartementet, regeringsbeslut 16, 1985-05-28). Praxisen
innebar att stödet skrevs av med tio procent per år och var helt avskrivet efter tio år. Tanken bakom denna praxis var att lokalstödet
innebär en form av förmögenhetsuppbyggnad hos den som mottagit
stödet. Regeringen konstaterade i propositionen att det för statligt
investeringsstöd inom andra områden, t.ex. i förordningen (2001:531)
om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist, fanns tidsfrister för
återbetalning på 5, 10 och 25 år men att en tioårsfrist anslöt till preskriptionstiden för fordringar enligt 1 § preskriptionslagen (1981:130).
Tio år ansågs därför vara en rimlig och lämplig tidsperiod under
vilken återkrav ska göras gällande. Regeringen uttalade vidare att det
även i fortsättningen bör vara ett riktmärke att det belopp som ska
återbetalas ska motsvara det beviljade stödet minskat med tio procent för varje år som har gått sedan stödet beviljades, vilket också är
den praxis Arvsfondsdelegationen tillämpar i dag.
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Arvsfondsdelegationens praxis i anslutning till de ovan redovisade
bestämmelserna innebär bl.a. följande (för en mer ingående redogörelse för praxis och vad som krävs i fråga om en lokalstödsansökan,
se kapitel 4). Endast ideella organisationer som funnits i minst två år
kan få lokalstöd. I normalfallet beviljas upp till 70 procent av totala
godkända kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en fastighet.
Beviljat belopp kan som huvudregel dock högst uppgå till fem miljoner kronor inklusive mervärdesskatt eller fyra miljoner kronor
exklusive mervärdesskatt. Det krävs alltså i normalfallet att sökanden kan finansiera resterande del av totalkostnaden, antingen genom
egna medel eller genom bidrag från annan finansiär. Den sökande
organisationen måste också äga fastigheten eller enligt avtal ha nyttjanderätt till den i minst tio år. De beskrivna villkoren framgår av de
anvisningar som finns fogade till den ansökningsblankett som Arvsfondsdelegationen tagit fram för ändamålet.
I fråga om regler och rutiner avseende redovisning av mottaget
lokalstöd hänvisas till kapitel 9.
Andelen beviljade lokalstödsansökningar har, med undantag för
2017, stigit under de senaste åren. Bifallsfrekvensen för 2016 uppgick till 39 procent, att jämföra med 2009 då motsvarande siffra var
17 procent (se avsnitt 4.2.4 tabell 4.4). Under 2017 beviljade Arvsfondsdelegationen lokalstöd i 53 fall, en bifallsfrekvens om 30 procent. Nedgången i bifallsfrekvensen under 2017 kan enligt Arvsfondsdelegationen till viss del förklaras med att kanslifunktionen det året
var underbemannad under en period. Merparten av de beviljade lokalstöden avser stöd till idrottsföreningar samt stöd till tillgänglighetsanpassning av lokaler för personer som har funktionsnedsättning;
mestadels i fråga om golf- eller ridanläggningar.
Arvsfondsdelegationen gör uppföljning av samtliga lokalstödsprojekt fyra respektive tio år efter beslutet. Utöver denna kontroll
granskas och godkänns lokalstödsprojektens slutredovisning efter avslutad byggnation (normalt inom två år) samt gör Arvsfondsdelegationen kontrollbesök hos pågående lokalstödsprojekt varje år (mer om
Arvsfondsdelegationens kontroll av utbetalade stödmedel, se kapitel 9).
Av Arvsfondsdelegationens lokalstödsuppföljning för de 269 lokalstödsansökningar som beviljades under perioden 2002–2013 framgår
enligt uppgift att tolv lokalstödsprojekt avbröts under perioden, eller
4,5 procent. I fyra av dessa fall återbetalade stödmottagaren efter
uppmaning av Arvsfondsdelegationen hela eller delar av lokalstödet.
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I lika många fall överlämnade Arvsfondsdelegationen ärendet till
Kammarkollegiet för åtgärd. I tre av fallen avbröts verksamheten efter
att beslut om lokalstöd hade fattats, men innan utbetalning skett
varför stödet aldrig utbetalades. Slutligen tillämpades undantagsbestämmelsen i 9 b § lagen om Allmänna arvsfondsfonden i ett fall.
Under 2014–2017 beviljades 244 lokalstödsansökningar. Eftersom
dessa ärenden är yngre än fyra år har det ännu inte gjorts någon lokalstödsuppföljning för dem, varför systematiskt framtagna uppgifter om
avbrutna lokalstödsprojekt för denna period saknas. Enligt uppgift
överlämnade Arvsfondsdelegationen under 2014–2017 dock endast
ett lokalstödsärende till Kammarkollegiet för ev. återkrav p.g.a.
avbruten verksamhet.
Kammarkollegiet har enligt uppgift i fem fall mellan 2011 och
2016 beslutat om återkrav av lokalstöd. Fyra av dessa fall avser de
ärenden som överlämnades från Arvsfondsdelegationen under perioden 2002–2013 enligt redogörelsen ovan. Det femte fallet avser ett
ärende där stödet beslutades 1996. I fyra av återkravsärendena har
beslut om återkrav fattats p.g.a. att verksamheten av olika anledningar hade avbrutits, t.ex. då den stödmottagande organisationen
försatts i konkurs eller på annat sätt upphört att existera. I det femte
fallet har hela det återbetalade stödet krävts tillbaka då Kammarkollegiet funnit att stödet hade betalats ut på felaktiga grunder.
Enligt uppgift från Arvsfondsdelegationen tillämpar delegationen
endast undantagsvis bestämmelsen i 9 b § lagen om Allmänna arvsfonden om befrielse från den tioåriga förbindelsen. Bestämmelsen
har t.ex. aktualiserats i fråga om en förening i glesbygd som hade
beviljats stöd för barnverksamhet. Då det efter en tid inte längre
fanns några barn på orten som skulle kunna omfattas av verksamheten lades denna ned, varpå Arvsfondsdelegationen med stöd av
nämnda bestämmelse befriade föreningen från återbetalningsskyldighet av lokalstödet. Enligt vad utredningen har erfarit vid kontakter
med Arvsfondsdelegationen har undantagsbestämmelsens utformning inte gett upphov till några praktiska problem.
Arvsfondsdelegationen har i kontakt med utredningen uppgett
att dess erfarenhet är att det i majoriteten av fallen bedrivs verksamhet i de fastigheter som lokalstödet har finansierat även efter att den
tioåriga fristen har löpt ut. Någon statistik över detta finns dock inte
tillgänglig.
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Synpunkter på den tioåriga förbindelsen

Flera organisationer har på de dialogmöten som vi anordnat framfört
att den tioåriga förbindelsen att bedriva verksamhet i fastigheten är
det största hindret för att beviljas lokalstöd, eftersom hyresvärdar i
främst storstäderna är obenägna att ingå sådana långa avtal. Det är
alltså mycket svårt enligt organisationerna att för de föreningar som
inte äger en fastighet hitta en lokal att bedriva verksamhet i. Vidare
har det framförts att vissa lokalstödsinvesteringar har en livslängd
om kortare tid än tio år, varför den tioåriga förbindelsen är problematisk även i dessa fall.

8.4

Överväganden och förslag

Bedömning och förslag: Den tioåriga förbindelsen att bedriva
verksamhet ska fortsätta gälla för lokalstöd i fråga om stöd som
har beviljats för en lokal eller anläggning som ägs av sökanden.
Om sökanden hyr eller på annat sätt nyttjar lokalen eller anläggningen i fråga och om det finns särskilda skäl för en kortare förbindelse än tio år ska sökanden i stället förbinda sig att i minst
fem år bedriva verksamhet i lokalen.
Arvsfondsdelegationens nuvarande möjlighet att besluta om
undantag ska omfatta även den femåriga förbindelsen.

Skälen för bedömningarna och förslagen
Det är inte befogat med en kortare tidsförbindelse
i de fall sökanden äger fastigheten i fråga
Den tioåriga förbindelsen syftar till att förhindra ren fastighetsspekulation. Utan denna förbindelse skulle stödmottagaren kunna
sälja fastigheten direkt efter färdigställandet av byggnationen, och på
så sätt tillgodogöra sig en väsentlig ekonomisk vinst utan något krav
på motprestation. Genom tidsförbindelsen utfäster sig i stället stödmottagaren att under tio år bedriva verksamhet för de målgrupper
som är aktuella för stödet.

179

Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar m.m.

SOU 2018:70

Tidsförbindelsens längd kan dock medföra att organisationer är
mindre benägna att söka lokalstöd. Det kan t.ex. vara svårt att förutse om verksamheten går att driva under en längre tid. Detta illustreras av exemplet om verksamhet för barn i glesbygd som lades ned till
följd av att det inte längre fanns några barn på orten att bedriva verksamhet för (se ovan om Arvsfondsdelegationens praxis i fråga om
tillämpningen av undantagsbestämmelsen som regleras 9 b § lagen om
Allmänna arvsfonden). Sådana svårigheter att bedöma verksamhetens
överlevnadspotential talar för att förordna om en kortare tidsförbindelse än tio år. Av den ovan redovisade statistiken framgår dock att
det är ovanligt att lokalstödsprojekt avbryts under perioden för den
tioåriga förbindelsen, varför sådana svårigheter inte tycks vara särskilt
vanligt förekommande för de lokalstödsprojekt som har beviljats stöd.
För att förhindra ren fastighetsspekulation är det av vikt att det
finns ett krav på motprestation som i vart fall till en del svarar mot
det värde som stödet bidrar till. Tioårsförbindelsen avser ju att förbinda stödmottagaren att bedriva verksamhet i minst tio år. Det
finns alltså krav på motprestation för att få lokalstöd ur fonden, på
samma sätt som vid beviljande av projektstöd. En förutsättning för
det sistnämnda stödet är ju att en organisation bedriver ett projekt
under en viss tid, vanligen tre år. Denna period kan sägas motsvara
en förbindelse av det slag som gäller vid lokalstöd. Lokalstöd beviljas
dock ofta med ett högre belopp än vad som är fallet vid fördelning
av projektstöd, vilket är skäl för en längre tidsförbindelse. Arvsfondsdelegationen tillämpar emellertid sedan en kortare tid tillbaka den
praxis att sökanden i normalfallet som högst kan beviljas fem miljoner kronor i lokalstöd. Detta innebär att nivån på lokalstöd respektive projektstöd närmar sig i storlek, varför argumentet för en längre
tidsförbindelse i fråga om lokalstöd inte är lika tungt vägande som
innan denna praxis beslutades. Arvsfondsdelegationens praxis är
dock föränderlig över tid och kan också frångås i enskilda fall.
Skillnaden i tidsförbindelsen mellan de olika stödformerna motiveras också av att lokalstödet i normalfallet bidrar till en bestående
värdeökning, som sökanden kan realisera efter att tidsförbindelsen
har löpt ut och som kan härledas till det ursprungliga stödet ur Allmänna arvsfonden.
Vidare har Arvsfondsdelegationen möjlighet att i fall som det ovan
angivna exemplet, om det finns särskilda skäl, i efterhand besluta om
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undantag från tioårsförbindelsen om stödmottagaren inte har möjlighet att bedriva sin verksamhet under tio år.
Mot bakgrund av det sagda talar det bestående ekonomiska värdet
som lokalstöd kan bidra till att tidsförbindelsen vid lokalstöd inte
bör vara kortare än tio år i de fall sökanden äger fastigheten i fråga.
Om sökanden inte äger fastigheten ska tidsförbindelsen
i vissa fall vara kortare än tio år
För att beviljas lokalstöd krävs det inte att sökanden äger den fastighet som sökanden bedriver verksamhet i. Arvsfondsdelegationen ställer
i dessa fall som krav för stöd att sökanden har ett tioårigt nyttjanderättsavtal för fastigheten. Det krav som ställs på längden av nyttjanderättsavtalet har kritiserats av flera organisationer. Som skäl har
angetts att fastighetsägare ofta inte vill ingå lokalhyresavtal för en
period om tio år eller längre, ett problem som enligt organisationerna
är särskilt vanligt förekommande i storstadsområden.
Skälen mot att förordna om en kortare tidsförbindelse är desamma som gäller för fastigheter som ägs av sökanden och som har
behandlats i avsnittet ovan; lokalstöd avser ofta höga belopp och det
finns en risk för fastighetsspekulation med en kortare tid än tio år.
En fastighetsägare kan alltså tillgodogöra sig en värdeökning som
stödet kan medföra efter en kortare tid om den tioåriga förbindelsen
förkortas eller tas bort. Vidare fungerar en tioårig förbindelse som
en garant för att verksamheten kommer att finnas kvar åtminstone
under denna period. Här kan också tioåriga hyreskontrakt borga för
stabilitet för sökanden själv, som alltså kan utgå från att verksamheten kan bedrivas i lokalen under den aktuella tiden.
Den tioåriga förbindelsen kan dock innebära att det är svårt eller
till och med omöjligt att bedriva verksamhet som kräver lokalstöd i
vissa delar av landet. Främst gäller detta områden där det råder stor
efterfrågan på hyreslokaler. Av naturliga skäl kan det då vara mycket
svårt att på dessa orter finna en hyresvärd som är villig att ingå lokalhyresavtal under de premisser som gäller för stöd ur Allmänna arvsfonden. Svårigheten att kunna ingå tioåriga hyresavtal kan således
innebära att organisationer som bedriver verksamhet i vissa delar av
landet i praktiken inte har möjlighet att beviljas stöd ur fonden,
vilket innebär att de målgrupper som verksamheten skulle kunna vara
till nytta för blir lidande. En kortare tidsförbindelse skulle kunna
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motverka detta, och således förenkla för organisationer att hitta lämpliga lokaler för sin verksamhet och därmed gynna verksamhetens
målgrupper.
Möjligheten för Arvsfondsdelegationen att enligt 9 b § lagen om
Allmänna arvsfonden, om det finns särskilda skäl, frångå kravet på
en tioårig tidsförbindelse kan inte heller tillämpas i fall där sökanden
inte har möjlighet att ingå ett tioårigt hyresavtal. Denna bestämmelse gäller endast omständigheter som inträffat efter det att lokalstöd har beviljats, t.ex. om lokalen inom tioårsperioden överlåts till
någon som fortsätter att bedriva verksamhet för samma ändamål som
stödmottagaren. Av bestämmelsens lydelse och förarbetsuttalanden
följer därmed att den inte kan tillämpas redan vid ansökningstillfället
i fall där sökanden t.ex. har funnit en hyreslokal men där hyresvärden
endast går med på en kortare hyrestid än tio år.
Mot bakgrund av det sagda finns det övervägande skäl för att i lag
förordna om en kortare tidsförbindelse i de fall där sökanden inte
äger fastigheten i fråga. En förutsättning ska dock vara att det finns
särskilda skäl för att förordna om en kortare tidsförbindelse, vilket
är för handen om hyresmarknaden på den aktuella orten är sådan att
det är mycket svårt att få hyreskontrakt för en tioårsperiod och att
sökanden kan visa dessa svårigheter vid ansökningstillfället.
När det gäller den kortare tidsfristens längd framstår det som väl
avvägt med en femårig period. Med denna längd på förbindelsen kan
ändå en viss kontinuitet uppnås för verksamheten och dess målgrupper samtidigt som lokalhyresvärdar torde vara mer benägna att ingå
avtal för denna tid än för en tioårig period.
Sökande som hyr eller på annat sätt nyttjar en fastighet ska således, under förutsättning att särskilda skäl föreligger, förbinda sig
att bedriva verksamhet endast under fem års tid, varför den aktuella
bestämmelsen ska ändras på detta sätt. Den nuvarande bestämmelsen om återbetalningsskyldighet i 12 § andra stycket lagen om Allmänna arvsfonden bör vidare utvidgas för att även gälla i de fall en
verksamhet avbryts eller lokalen säljs inom femårsperioden. Arvsfondsdelegationen är fri att tillämpa en lämplig avskrivningstakt för
lokalstöd i de fall en femårig förbindelse gäller. Det framstår dock
som lämpligt att tillämpa samma avskrivningsprinciper för stöd som
ges under fem år som för stöd som ges med en tioårig förbindelse,
dvs. att stödet skrivs av linjärt, men med 20 procent per år p.g.a. den
kortare förbindelsen.
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Av Arvsfondsdelegationens praxis följer att en sökande som huvudregel kan beviljas som mest fem miljoner kronor i lokalstöd. En
effekt av en femårig förbindelse i stället för en tioårig förbindelse i
det aktuella fallet kan sannolikt vara att stöd beviljas med ett lägre
belopp än som skulle vara fallet vid en tioårig förbindelse. Omfattande om- eller nybyggnationer till höga belopp bör kräva en längre
tidsförbindelse, för att motverka att fastighetsägare efter fem år kan
tillgodogöra den värdeökning som stödet kan bidra till.
Tidsförbindelsen bör inte vara längre än tio år
En annan fråga är om det är godtagbart att den som beviljats lokalstöd
avyttrar fastigheten efter tio år och tillgodogör sig värdeökningen eller
om det finns skäl till ytterligare reglering för att minska denna effekt.
Lokalstödet innebär en form av förmögenhetsuppbyggnad hos
stödmottagaren. En effekt av lokalstödet kan således vara att fastighetsägaren tillgodogör sig den bidragsrelaterade värdeökningen genom
att avyttra fastigheten efter att den tioåriga förbindelsen har löpt ut
och fondens målgrupper får då inte längre ta del av den verksamhet
som har bedrivits i lokalen.
Lokalstöd kan uppgå till betydande belopp som kan bidra till en
väsentlig värdeökning för den fastighet som stödet har gått till.
Värdeökningen ska dock vägas mot att stödmottagaren under tio år
måste stå för underhåll av fastigheten i viss utsträckning för att dess
värde ska bestå. Vidare förbinder sig stödmottagaren att under de tio
åren bedriva verksamhet i lokalen för de målgrupper som stödet beviljats för, vilket är en betydligt längre tid än vad som förekommer
vid beviljande av projektstöd.
För att försäkra att en större del av den stödrelaterade värdeökningen kommer fondens målgrupper tillgodo är en möjlig åtgärd
att förlänga tidsförbindelsen. Som övervägts i tidigare förarbeten till
lagen om Allmänna arvsfonden skulle en tidsförbindelse på upp till
25 år kunna komma i fråga.
Det finns dock en risk för att ideella föreningar skulle vara mindre
benägna att söka stöd med krav på en längre tidsförbindelse än tio
år. En sådan ändrad reglering skulle ju innebära att stödmottagaren
förbinder sig att under en väsentligt längre tid bedriva verksamhet.
Det kan vara svåröverblickbart för den enskilda organisationen om
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det finns möjlighet att bedriva verksamhet under t.ex. 20 år. Svårigheter att avgöra om organisationen kommer att förfoga över tillräckliga resurser, bl.a. i fråga om personal eller volontärer, kan medföra
att kraven upplevs som för höga. En avbruten verksamhet innebär ju
att återbetalningsskyldighet av beviljat stöd aktualiseras. Dessutom
kan en fastighet säljas med ett bestående värde även efter t.ex. 20 år.
Det bidragsrelaterade värdet skulle emellertid vid denna tidpunkt,
allt annat lika, vara mindre.
I de fall en sökande inte äger fastigheten kan det vara svårt att
finna en fastighetsägare som är villig att ingå nyttjanderättsavtal med
en så lång avtalstid som 20 år eller längre. Som behandlats ovan är ju
redan den tioåriga förbindelsen ett hinder för att beviljas lokalstöd
på vissa orter i de fall sökanden inte äger fastigheten i fråga.
En stödmottagare kan vidare tillgodogöra sig en värdeökning redan efter en kortare tid än den föreskrivna tidsförbindelsen, oavsett
om den är 10 eller 20 år. Stödmottagaren kan t.ex. ha fått stöd för att
uppföra en byggnad som snabbt stiger i värde och därför välja att
sälja den redan efter fem år. Stödmottagaren blir då återbetalningsskyldig med ett belopp motsvarande det beviljade stödet minskat med
tio procent för varje år som har gått sedan stödet beviljades; vilket
motsvarar 50 procent av stödet efter fem års tid. Värdeökningen för
fastigheten kan dock vara större än detta belopp, om utvecklingen
på fastighetsmarknaden innebär stigande priser. Detta innebär att
det trots återbetalningsskyldigheten kan löna sig att sälja fastigheten
redan innan tiden för förbindelsen har löpt ut. Tidsförbindelsen är
således inte någon garanti mot att det kan förekomma fall där stödmedel går till kortsiktig fastighetsspekulation. En längre tidsförbindelse bedöms således inte göra någon större skillnad för att motverka
spekulation vid snabba värdeökningar. Längden på tidsförbindelsen
inverkar ju endast på storleken av det belopp som ska återbetalas. Så
länge värdeökningen är större än beloppet som motsvarar återbetalningsskyldigheten finns det en risk att stödmottagaren säljer fastigheten för att tillgodogöra sig den värdeökning som lokalstödet har
bidragit till.
Arvsfondsdelegationens erfarenhet är också att stödmottagare
normalt fortsätter att driva verksamheten även efter att den tioåriga
förbindelsen har löpt ut, vilket talar för att det inte är vanligt förekommande att en fastighet avyttras i värdespekulationssyfte efter
det att förbindelsen har upphört att gälla.
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En ändring av den praxis som nu tillämpas vad gäller avskrivningstakten med tio procent per år skulle kunna övervägas för att
motverka en tidig försäljning av en nyligen uppförd byggnad. Det är
dock rimligt att viss avräkning görs per år eftersom stödet på så sätt
är knutet till den verksamhet som bedrivs i lokalen. En förändring
av avskrivningstakten bedöms inte få någon märkbar inverkan på
stödmottagarens incitament att fortsätta bedriva verksamheten.
Sammanfattningsvis kan konstateras att regleringen om lokalstöd
till sin natur är sådan att den kan bidra till ett bestående ekonomiskt
värde som riskerar att inte komma fondens målgrupper till del.
Längden på förbindelsen spelar här en mindre roll. En fastighet kan
avyttras redan efter fem år om värdeökningen är större än återbetalningsskyldigheten till fonden. Det framstår inte heller som rimligt
att ställa krav på att sökanden ska bedriva verksamhet under längre
tid än tio år p.g.a. svårigheterna att förutse möjligheten att bedriva
verksamhet under en sådan period. Det finns således inte skäl att
föreslå en längre tidsförbindelse än tio år eller någon ändring avseende reglerna för återbetalningsskyldigheten för lokalstöd.
Möjligheten att medge undantag från tidsförbindelsen bör inte ändras
Arvsfondsdelegationen kan, som behandlats ovan, efter ansökan från
den som har beviljats stöd besluta om undantag i fråga om den tioåriga förbindelsen eller de villkor i övrigt som tillämpas vid lokalstöd
om det finns särskilda skäl. Undantagsbestämmelsen har som redogjorts för ovan endast tillämpats vid ett fåtal tillfällen under de senaste
åren. Möjligheten att meddela undantag från den tioåriga förbindelsen framstår som en väl avvägd ventil för fall där stödmottagaren har
tvingats att upphöra med verksamheten exempelvis p.g.a. oförutsedda
externa faktorer, såsom krympande målgrupp. Det har inte framkommit att bestämmelsen skulle vara förenad med några tillämpningsproblem. Mot bakgrund av det sagda finns det inte skäl att förordna
om någon förändring vad avser denna bestämmelse. Den bör dock
ha motsvarande tillämpning för de fall där sökanden enligt vårt förslag förbinder sig att under fem års tid bedriva verksamhet i lokalen,
varför den ska utvidgas till att även omfatta dessa fall.
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Stöd till investeringar med kortare livslängd än tio år bör inte ges
När det gäller lokalstöd för investeringar som har en kortare livslängd än tio år har det som angetts ovan vid våra dialogmöten framförts att bestämmelsen om en tioårig förbindelse är problematisk.
Skulle det efter att lokalstöd har beviljats upptäckas att en lokalinvestering har en kortare tidslängd än tio år torde sådana fall kunna
hänföras till bestämmelsen i 9 b § lagen om Allmänna arvsfonden
som ger Arvsfondsdelegationen möjlighet att besluta om undantag
från regeln i fråga, dvs. stödmottagaren har möjlighet att ansöka om
undantag från tioårsförpliktelsen. Lokalstödsinvesteringar för vilka
det redan vid ansökningstillfället står klart att livslängden är kortare
än tio år är inte stödberättigade och undantagsregeln i 9 b § är inte
tillämplig eftersom denna bestämmelse endast gäller omständigheter
som har inträffat efter det att lokalstöd beviljats. Tanken bakom stöd
ur Allmänna arvsfonden till lokaler är att det ska ges till en verksamhet som varar över tid och som har förutsättningar att överleva även
efter den tioåriga förbindelsen har löpt ut. Det framstår inte som
ändamålsenligt att ur fonden ge stöd till lokalinvesteringar som redan
vid ansökningstillfället kan konstateras ha en kortare livslängd än
den tioåriga förbindelsen. Det finns därför inte skäl att göra något
undantag från den tioåriga förbindelsen för dessa investeringar för
att de ska vara berättigade till stöd.
Särskilda frågor om avbruten verksamhet
p.g.a. uppsägning av nyttjanderättsavtal
En problematik som kan uppkomma när en fastighet hyrs av sökanden är att fastighetsägaren efter det att byggnationen är färdigställd
kan säga upp det tioåriga nyttjanderättsavtalet med avsikt att avyttra
fastigheten eller att använda den för eget bruk. Någon stödberättigad
verksamhet kommer därför inte längre att drivas på fastigheten. Detta
förutsätter dock att uppsägningen av nyttjanderättsavtalet är giltig.
Kammarkollegiet kan i detta fall rikta ett krav på återbetalning av
stöd mot den stödmottagande organisationen. Stödmottagaren kan
i sin tur rikta ett ersättningskrav mot fastighetsägaren. Kammarkollegiet kan dock inte rikta några krav direkt mot fastighetsägaren,
eftersom denne inte är stödmottagare. I ett fall som det beskrivna
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kan det således vara förenat med praktiska problem och en viss tidsutdräkt för Kammarkollegiet att kräva tillbaka det återbetalda stödet.
Fastighetsägaren kan i sin tur tillgodogöra sig den värdeökning som
stödet har inneburit för fastigheten i fråga.
För att förenkla återkravsprocessen skulle en lösning kunna vara
att göra det möjligt för Kammarkollegiet att vända sig direkt mot
fastighetsägaren med krav på återbetalning av stöd. Detta skulle kunna
göras genom att ställa krav på att fastighetsägaren, dvs. hyresvärden,
är medsökande tillsammans med organisationen, hyresgästen, vid en
ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden.
Att kräva att fastighetsägare ska vara medsökande i fall där organisationen hyr lokaler är dock förenat med flera svårigheter. Att vara
medsökande skulle medföra flera åtaganden för en fastighetsägare.
Framför allt skulle det innebära att fastighetsägaren ansvarar tillsammans med organisationen för att verksamhet bedrivs i lokalerna,
vilket kräver att fastighetsägaren har mycket god insyn och engagemang i verksamheten. Skulle t.ex. organisationen inte bedriva verksamhet under den tid som förbindelsen enligt lagen om Allmänna
arvsfonden kräver (dvs. fem eller tio år enligt resonemanget ovan),
måste fastighetsägaren för att undgå krav på återbetalning av stödet
ta över verksamheten. Detta kräver att fastighetsägaren har resurser
och kompetens att bedriva verksamheten på egen hand. Att vara medsökande skulle således innebära åtaganden för fastighetsägaren som
går vida utanför vad ett sedvanligt lokalhyresavtal innebär.
De förpliktelser som att vara medsökande medför kan alltså
riskera – trots att stödet kan innebära en värdeökning för fastigheten
i fråga – att fastighetsägare inte vill stå som medsökande. För organisationer som hyr lokal för sin verksamhet skulle ett krav på fastighetsägaren att vara medsökande därmed kunna innebära svårigheter
att söka och beviljas lokalstöd. Det kan också finnas en risk för att
fastighetsägare skulle välja att hyra ut till andra aktörer för att undgå
en situation som den beskrivna. Organisationer som är hänvisade till
att hyra lokal för sin verksamhet kan med den beskrivna lösningen
alltså riskera att inte ha möjlighet att söka lokalstöd eller möta svårigheter att överhuvudtaget kunna hyra lokal.
En ytterligare svårighet med ett krav på att fastighetsägaren ska
stå som medsökande är att en fastighetsägare ofta är ett vinstdrivande
företag eller en privatperson. Fastighetsägaren uppfyller alltså inte
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de krav som gäller för en sökande enligt 7 § lagen om Allmänna arvsfonden, av vilken det följer att endast ideella organisationer eller
offentliga huvudmän kan söka stöd ur fonden. Eftersom en fastighetsägare inte uppfyller kraven kan denne enligt gällande regelverk
inte på egen hand söka stöd ur fonden, och således inte heller vara
medsökande.
I de fall där återkrav aktualiseras p.g.a. att fastighetsägaren har sagt
upp hyresavtalet innan tidsförbindelsen har löpt ut lider Allmänna
arvsfonden inte någon ekonomisk skada, eftersom den stödmottagande organisationen är återbetalningsskyldig i fråga om utbetalt
stöd. Detta förutsätter dock att organisationen har förmåga att betala
tillbaka hela eller delar av stödet. Enligt uppgift från Kammarkollegiet har delegationen inte i något ärende beslutat om återkrav p.g.a.
uppsagt nyttjanderättsavtal under de senaste åren. Det är alltså inte
något vanligt förekommande problem med förtida uppsägningar av
hyres- eller andra nyttjanderättsavtal i fall där organisationen inte
äger fastigheten som det söks stöd för. Mot bakgrund av den beskrivna problematiken som ett krav på att fastighetsägare ska vara
medsökande vid lokalstödsansökan innebär framstår en ändring av
regelverket i detta avseende som en alltför långtgående åtgärd.
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9.1

Inledning

En organisation som söker stöd ur Allmänna Arvsfonden kan behöva finansiering från andra aktörer. Samfinansiering av ett projekt
kan därför förekomma, dvs. att medel från Allmänna arvsfonden
finansierar en del av projektet medan resterande del finansieras av
stöd från en eller flera andra aktörer. Samfinansiering får dock inte
innebära att samma kostnader finansieras två gånger av medel från
både Allmänna arvsfonden och från en annan aktör, så kallad dubbelfinansiering är alltså inte tillåten. Att förhindra och upptäcka dubbelfinansiering och andra ekonomiska oegentligheter är en viktig del i
Arvsfondsdelegationens arbete med kontroll och utvärdering av hur
beviljat stöd har använts.
Enligt våra direktiv ska vi analysera hur dubbelfinansiering av
samma ändamål inom ramen för ett projekt kan undvikas. I detta
kapitel redogörs för regelverket avseende redovisning av utbetalt
stöd samt Arvsfondsdelegationens rutiner för att upptäcka dubbelfinansiering och andra brister; både vid ansökan av medel men också
under projektets gång. En jämförelse görs också med hur rutinerna
för att upptäcka sådan finansiering ser ut vid utbetalning av stöd ur
EU:s strukturfond Socialfonden samt vid utbetalning av statsbidrag
för projektstöd som beslutas av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF).
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Ansökan och redovisning av stöd ur
Allmänna arvsfonden

Reglering
Enligt 10 § (2004:484) förordningen om Allmänna arvsfonden ska en
ansökan om stöd ur fonden innehålla en beskrivning av det projekt
för vilket stöd söks, ekonomisk kalkyl, tid och plats för genomförandet och plan för dokumentation av projektet. Till ansökan ska
i förekommande fall bifogas sökandens stadgar och senaste verksamhetsberättelse samt uppgifter om styrelsens sammansättning. Av
11 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden följer att den som
beviljas stöd ska föreläggas att inom viss tid efter mottagandet av
medlen skriftligen redovisa hur medlen har använts och på begäran
lämna det underlag som behövs för granskningen av redovisningen.
Enligt 12 § samma lag ska stöd ur fonden betalas tillbaka bl.a. om
stödet inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett ändamål,
om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning
eller underlag eller om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att stöd ur fonden har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta (denna bestämmelse behandlas närmre i kapitel 10).
Ansökan om stöd
Enligt den blankett för stöd som ska användas vid ansökan om projektstöd ska sökanden lämna en utförlig projektbeskrivning utifrån de
kriterier som tillämpas vid beslut om stöd (se avsnitt 4.2.3 och 4.3.1).
Sökanden ska vidare bifoga en budget där projektets olika beräknade
kostnader och intäkter anges. I budgeten ska sökanden redogöra för
om det förekommer finansiering antingen från sökandens egen organisation eller från annan finansiär än Allmänna arvsfonden. Om
sökanden inte ännu har fått besked om extern finansiering ska det
anges när sådant besked kan lämnas och hur projektet kan påverkas
om en ansökan om extern finansiering inte beviljas. I ansökan om
projektstöd intygar sökanden, genom att behörig företrädare undertecknar ansökan, att lämnade uppgifter är riktiga samt försäkrar att
projektstödet kommer att användas enligt de uppgifter som lämnats.
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I den ansökningsblankett som ska användas vid ansökan om
lokalstöd ska sökanden lämna ett antal uppgifter. Eftersom Arvsfondsmedel enligt praxis endast finansierar maximalt 70 procent av
kostnaden för t.ex. en om- eller nybyggnation krävs det i normalfallet att sökanden också finansierar byggnationen med andra medel.
I ansökan ska det därför bl.a. anges vilka samarbetspartners som finns
och kontaktuppgifter till dessa. En kostnadskalkyl ska också bifogas
vilken ska innehålla en specificerad budgetuppställning. Det ska tydligt framgå av denna kalkyl vilka bidrag eller lån som är sökta respektive
beviljade. Ansökan ska undertecknas av organisationens firmatecknare. Vidare ska bl.a. ritningar, bygglov samt lagfart eller nyttjanderättsavtal bifogas ansökan. Någon försäkran om att lämnade uppgifter
är riktiga och att stödet kommer att användas enligt uppgifterna i
ansökan görs dock inte genom undertecknandet av ansökan, vilket
är en skillnad i förhållande till vad som är fallet för projektstöd.
Kontroller inför beslut om stöd
Av Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017 (s. 33)
framgår att innan Arvsfondsdelegationen fattar beslut om projekteller lokalstöd genomförs flera kontroller av den stödsökande organisationen. Referenser tas på organisationen, det planerade projektet
och verksamheten genom kontakt med t.ex. kommun, andra etablerade samhällsaktörer och samarbetspartners. Kanslifunktionen kontrollerar om sökanden tidigare har ansökt om medel ur fonden, och
om det ledde till ett bifall eller avslag. Är organisationen inte känd
sedan tidigare görs – utöver en referenskontroll – en kontroll av vad
som anges om och av organisationen på internet, t.ex. en översiktlig
granskning av organisationens webbplats. Organisationens stadgar,
årsredovisning och protokoll gås också igenom. Budgeten granskas
i syfte att få en samstämmig bedömning av projektens kostnader och
mer kostnadseffektiva projekt. Vidare genomförs en skattekontroll
för att kontrollera skatteregistrering och om organisationen har obetalda skulder eller betalningsanmärkningar.
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Redovisning
Genom undertecknandet av en projektstödsansökan bekräftar sökanden att dokumentet Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden har lästs och godtagits. Villkoren innehåller bestämmelser
tillämpliga för projekt- och lokalstöd och blir bindande vid utbetalning av beviljat stöd. Till skillnad från ansökan om projektstöd godkänner inte en lokalstödsökande genom undertecknandet av stödansökan de generella villkoren. Efter att stöd har beviljats krävs det
att sökanden begär att det utbetalas. En underskrift av rekvisitionsblanketten för utbetalning av lokalstöd innebär dock att stödmottagaren godkänner de villkor som framgår av beslutet och de generella
villkoren.
I villkoren anges bl.a. följande (p. 12, 13 och 21–30). Utbetalda
projektmedel ska hållas avskilda och inte sammanblandas med stödmottagarens andra tillgångar. Projektets kostnader ska kunna hänföras till den ansökan som ligger till grund för beslutet om beviljandet av stöd samt att stöd endast får användas på det sätt som framgår
av det beslutet. Projektstöd får aldrig användas för kostnader som
betalas av annan finansiär. Stödmottagaren ska skriftligen redovisa
hur utbetalade medel har använts i årsrapporter samt i en slutrapport.
Redovisningen i dessa rapporter ska göras mot den budget som har
godkänts för projektet och eventuella avvikelser ska anges och kommenteras. Ett revisorsintyg ska fogas till redovisningen, undertecknat
av en kvalificerad revisor1. Stödmottagaren ska redovisa det ekonomiska utfallet och av bokföringen ska projektets totala kostnader
och intäkter direkt kunna utläsas. Det är de faktiska kostnaderna
som ska anges. Schabloner eller tidredovisning för personalkostnader
ska således inte användas. Om ett projekt drivs i strid med de angivna
villkoren kan Arvsfondsdelegationen besluta att avbryta finansieringen av projektet. Projektstöd ska återbetalas bl.a. om stödet inte
har använts för avsett ändamål. Utbetalt projektstöd kan återkrävas
efter beslut av Kammarkollegiet.
Sedan 2016 fattar Arvsfondsdelegationen fleråriga beslut för projektstöd. Ett projekt får således en budgetram för hela projektperioden. Efter varje genomfört projektår ska stödmottagaren skicka in

Godkänd eller auktoriserad av Revisorsnämnden eller certifierad av Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer.
1
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en årsrapport samt en plan för nästkommande år i projektet. Årsrapporten måste godkännas innan projektet kan rekvirera medel för
nästkommande projektår. Vid större förändringar i projektet krävs
ett tilläggsbeslut från Arvsfondsdelegationen.
Enligt Arvsfondsdelegationens generella villkor inleds ett lokalstödsprojekt vid delegationens stödbeslut och pågår under 24 månader. Stödmottagaren ska enligt de generella villkoren för projektstöd
skriftligen i en årsrapport samt i en slutrapport redovisa hur medlen
har använts. När byggnationen är slutförd och verksamheten som
ska bedrivas i den aktuella lokalen har startat ska en slutredovisning
upprättas. Redovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse för
verksamheten och en ekonomisk redovisning. Som angetts ovan ska
slutredovisningen vara granskad, godkänd samt underskriven av en
kvalificerad revisor.
En stödmottagare är enligt p. 36 i de generella villkoren för projektstöd skyldig att anmäla vissa ändrade förhållanden till Arvsfondsdelegationen. Detta kan enligt uppgift från Arvsfondsdelegationen
t.ex. avse en förändring av budgeten; om projektet senare beviljats
stöd även från annan finansiär eller om sökanden beviljats mindre stöd
från annan finansiär än vad som tidigare beräknats. Arvsfondsdelegationen gör då en omprövning av det beviljade stödet; om stödet
ska minskas eller ökas i motsvarande mån.
Det är vanligt förekommande att större organisationer har beviljats stöd för flera olika projekt som löper samtidigt. Arvsfondsdelegationen kontrollerar då enligt uppgift från delegationen om det finns
finansiell täckning för indirekta kostnader, s.k. overhead-kostnader,
t.ex. administrativa löner eller lokalhyra som till sin karaktär är gemensamma för flera projekt.
Kontrollbesök och annan uppföljning
Arvsfondsdelegationen kan under ett projekts gång (både i fråga om
projekt- respektive lokalstödsverksamhet) göra kontrollbesök hos
stödmottagaren (p. 34 i de generella villkoren). Besöken görs av
kansliets controllerfunktion. Sedan årsskiftet 2017/2018 består funktionen av tre medarbetare. Målet är att tio procent av de projekt- eller
lokalstöd som beviljats stöd under föregående år ska besökas av kanslifunktionens controllers. Urvalet sker både genom stickprov men
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också genom bedömning om det finns risk för oegentligheter i ett visst
projekt. Arvsfondsdelegationen kan också enligt villkoren begära in
kopior av räkenskaper och annat underlag som avser användningen av
projektmedel. Detta görs i normalfallet i samband med kontrollbesök.
Stödmottagaren underrättas om besöket i förväg och uppmanas ha all
bokföring för projektet tillgänglig för genomgång.
Under 2016 genomfördes enligt Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse (s. 8) för det året 45 kontrollbesök av controllerfunktionen, vilket motsvarar drygt tio procent av de projekt som
erhöll stöd ur Allmänna arvsfonden 2015. Under 2017 genomfördes
enligt verksamhetsberättelsen för det året 35 kontrollbesök, vilket
motsvarar åtta procent av fattade bifallsbeslut under 2016. Av verksamhetsberättelsen för 2017 (s. 35) framgår att tolv av dessa projekt
var slumpvis utvalda. Fyra av dessa avsåg lokalstöd och åtta projektstöd. I fyra fall gjordes iakttagelser som krävde åtgärd från stödmottagarens sida, som t.ex. återföring av medel för kostnader som felaktigt belastat projektet. I kategorin risk och väsentlighet granskade
controllerfunktionen 23 projekt under året, varav sex stycken avsåg
lokalstöd och 18 projektstöd. I sju av fallen gjordes iakttagelser som
krävde åtgärd från stödmottagarens sida, som t.ex. rättelse eller återbetalning av kostnader som inte är godkända enligt de generella villkoren för projektstöd ur fonden. Tre av kontrollbesöken under 2017
ledde till att projektet avbröts (beslut om två av dessa fattades av
Arvsfondsdelegationen i februari 2018).
De 24 projekt där åtgärder inte krävdes hade, med mindre avvikelser, utförts enligt plan och i enlighet med beviljad budget. Inga
försök till bedrägerier upptäckes i granskningen. I nästan alla besökta projekt gjordes proaktiva och stödjande insatser av controllerfunktionen, t.ex. korrigerades felaktigheter som upptäckts innan
redovisningen granskats av revisor och rådgivning i bokföring eller
stöd inför redovisning lämnades också.
Utöver controllerfunktionens besök, genomför handläggarna vid
Arvsfondsdelegationen projektbesök, till viss del i kontrollsyfte. På
detta sätt besöktes 137 projekt eller vart fjärde projekt under 2016
enligt verksamhetsberättelsen för det året (s. 8). Motsvarande siffra
för projektbesök 2017 uppgick till 117 projekt, eller nästan var fjärde
projekt, enligt verksamhetsberättelsen för 2017 (s. 5).
Vidare ska projektledare efter att stöd har beviljats genomgå en
introduktionsdag hos Arvsfondsdelegationen där de olika kraven för
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stöd gås igenom. Vid dessa utbildningstillfällen träffar handläggarna
projektledare för cirka fem projekt. Handläggarna har också under
projektets gång löpande kontakt med projektledaren och andra representanter för den stödmottagande organisationen.
Om den stödmottagande organisationen inte har använt beviljat
stöd i enlighet med ansökan eller de generella villkoren för stöd ur
Allmänna arvsfonden, kan organisationen bli återbetalningsskyldig.
Enligt uppgift från Arvsfondsdelegationen är det inte ovanligt att
delegationen konstaterar att vissa kostnader i ett projekt inte kan
godkännas, varpå delegationen begär att stödmedel motsvarande
dessa kostnader ska återbetalas. Om inte detta görs lämnas ärendet
över till Kammarkollegiet för eventuellt återkrav. Ett ärende överlämnades 2017 till Kammarkollegiet för eventuellt återkrav av utbetalade projektmedel ur fonden, vilket enligt uppgift från Arvsfondsdelegation avsåg underlåtenhet att inkomma med redovisning
av utbetalade projektmedel. I de fall där Kammarkollegiet misstänker
brott görs polisanmälan, vilket dock inte skedde under vare sig 2016
eller 2017.

9.3

Rutiner i fråga om EU-medel respektive
statsbidrag beslutade av MUCF

9.3.1

Svenska ESF-rådet

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är
en statlig myndighet som förvaltar bl.a. det nationella programmet
inom Europeiska socialfonden i Sverige. Förvaltningen innebär att
myndigheten utlyser projektmedel samt följer upp och utvärderar
effekterna av de olika projekten.
Socialfonden är en av EU:s strukturfonder och syftar till att stärka
medlemsländernas ekonomi, tillväxt och sociala sammanhållning.
Varje medlemsstat ansvarar för att skapa fondprogram anpassade efter
landets egna förutsättningar och arbetsmarknad. Föreningar, kommuner, myndigheter eller företag kan söka medel ur fonden.
De regelverk som anger krav för beviljande av stöd ur Europeiska
socialfonden är förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder och förordningen (2015:61) om statligt stöd inom
det nationella socialfondsprogrammet samt Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd (TVFS 2016:1) om stöd från Europeiska
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socialfonden inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet
och inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020.
Förfarandet för beviljande och utbetalning av stöd kan översiktligt
beskrivas enligt följande.
En ansökan om stöd ur Socialfonden görs elektroniskt via Svenska
ESF-rådets webbplats. Per post ska bl.a. skickas ett missiv undertecknat av den person som är behörig att företräda projektet. Genom
undertecknandet bekräftas att de uppgifter som lämnats i ansökan är
riktiga.
Vid ansökan ska sökanden – förutom uppgifter om själva projektet, dess mål och genomförande – lämna uppgifter om finansieringen
av projektet. I ansökan ska stödsökanden uppge om annat stöd har
sökts eller mottagits för projektet i fråga. Socialfonden täcker oftast
högst 50 procent av projektens kostnader. När ett projekt ges stöd
via socialfonden krävs det därför i normalfallet att projektet medfinansieras av en annan aktör. I ansökningsformuläret ska sökanden
beskriva hur medfinansiering säkerställs och de organisationer som
ska medfinansiera projektet ska registreras i ansökan. En budget för
hela projekttiden ska också finnas med i ansökan.
Om ansökan av projektmedel beviljas måste den projektansvariga
ansöka särskilt om utbetalning av medel. Medel betalas normalt inte
ut i förskott. I normalfallet ska alltså kostnader vara bokförda och
betalda innan stöd betalas ut. Svenska ESF-rådet prövar om en kostnad
är stödberättigad i samband med granskning av ansökan om utbetalning av medel. Alla kostnader ska dock finnas med i det ursprungliga
beslutet om att bevilja stöd för projektet. För att säkerställa att kostnaderna har uppkommit för att genomföra projektet ska projektets
kostnader, intäkter och finansiering särredovisas i den projektansvarigas bokföring. Vissa kostnader, s.k. enhetskostnader, beräknas efter
schablon. Personalkostnader utgör en sådan enhetskostnad. För denna
kostnad används i stället tidredovisning för att verifiera den faktiskt
nedlagda tiden i projektet för personal anställd hos den projektansvariga.
Vid varje ansökan om utbetalning av medel ska den projektansvariga lämna en lägesrapport och bl.a. uppge om projektet erhållit stöd
från annan finansiär för samma kostnader som det söks utbetalning
av medel för.
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Efter att projektet har avslutats ska det ske en slutredovisning
och resultatuppföljning av projektet. Detta görs genom att den projektansvariga lämnar in en slutrapport i vilken bl.a. samtliga medel
som har utbetalats till projektet ska tas upp.
Svenska ESF-rådet ska under projektets gång följa upp och kontrollera att det genomförs i enlighet med gällande regelverk samt
beslutet om stöd. Svenska ESF-rådet har rätt att hos stödsökanden,
stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer eller i projektets lokaler ta del av handlingar och uppgifter om projektet, som
räkenskapsinformation och bokföring.
Om det under projektets gång eller vid slutredovisningen upptäcks att en kostnad inte har varit stödberättigad vidtas alltid någon
form av åtgärd. Beloppet för den kostnad som inte är stödberättigad
kan återkrävas. Om redovisningen av projektet är behäftad med stora
brister kan rådet besluta om upphävande av stödbeslutet och återkrav
av samtliga utbetalningar av medel.
Svenska ESF-rådet tillämpar nolltolerans mot bedrägeri. Personalen är medveten om bedrägeririsker och får utbildning i bedrägeribekämpning.2
9.3.2

Statsbidrag beslutade av MUCF

Staten och kommunerna ger ekonomiskt stöd till föreningslivet, bl.a.
i form av olika typer av bidrag och ersättningar för uppdrag. En kartläggning av den statliga bidragsgivningen gjordes 2009 och omfattade
statsbidrag, uppdragsersättningar från staten, bidrag ur Allmänna arvsfonden samt bidrag från överskottet av Svenska Spels verksamhet.
Tillsammans med bidragen utanför statsbudgeten uppgick enligt
kartläggningen den totala summan för bidrag till det civila samhällets
organisationer 2009 närmare 10 miljarder kronor (prop. 2009/10:55
s. 132).
Ett mycket stort antal statsbidrag betalas alltså ut årligen av flera
olika myndigheter. Det är inte möjligt att här redogöra för ansökningsförfarandet och rutiner för att upptäcka och förhindra ekonomiska
oegentligheter för samtliga statsbidrag och beslutande myndigheter.
I stället görs en översiktlig beskrivning av ansökningsförfarandet och
kontroll av statsbidrag som beslutas av MUCF.
2

Bedrägeribekämpningspolicy för Svenska ESF-rådet, dnr 2016/00042, s. 2.
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MUCF ska främja och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor
och om det civila samhällets förutsättningar (mer om myndighetens
stödgivning, se avsnitt 5.2.2). De bidrag myndigheten beslutar om
sker i två former; organisationsbidrag, som är avsett för en organisations ordinarie verksamhet, och projektbidrag. I denna framställning
läggs betoningen på hanteringen av projektbidragsansökningar.
Ansökan om stöd görs digitalt via MUCF:s webbplats. I ansökan
om projektbidrag ska sökanden lämna flera uppgifter om de projekt
som det söks stöd för. Sökanden ska också uppge om det för projektet finns andra finansiärer. Om så är fallet ska sökanden ange
namn och beviljat belopp alternativt namn, sökt belopp och om möjligt vilket årtal bidraget beviljats för. Sökanden tillfrågas inte om
eventuellt beviljat organisationsbidrag till den ordinarie ansökan.3
I ansökan ska det också finnas en budget för projektets kostnader.
Sökanden ska intyga att uppgifterna som lämnas i ansökan är korrekta och motsvarar riktiga förhållanden i organisationen. Upplysning lämnas om att oriktigt intygande eller felaktiga uppgifter som
medvetet lämnats in till MUCF kan leda till polisanmälan. Ansökan
ska godkännas av den eller de som har behörighet att teckna firma
för organisationen.
Statsbidrag beslutade av MUCF betalas ut i förskott efter att ansökan har beviljats. Det görs inga särskilda kontroller av de enskilda
kostnaderna under projektets gång, varken när enskilda kostnader
inträffar eller i en årlig redovisning av ett flerårigt projekt. Efter att
ett projekt har avslutats ska dock en slutredovisning lämnas till
MUCF. I slutredovisningen ska bl.a. den ursprungliga budgeten redovisas gentemot det slutliga utfallet och samtliga kostnader i projektet
ska redovisas. Slutredovisningen ska ha godkänts av en auktoriserad
revisor. För det fall MUCF upptäcker att en kostnad har dubbelfinansierats genom annat stöd krävs normalt återbetalning av stödet
motsvarande kostnaden. Finns det misstanke om att dubbelfinansiering har skett uppsåtligen kan en anmälan om bedrägeri eller
annan brottslighet aktualiseras. Företrädare för MUCF har uppgett
att myndigheten för närvarande ser över sina rutiner för beviljande
av bidrag och kontroll av utbetalt stöd.
Statskontoret har i sin rapport Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017:03, noterat att motsvarande gäller vid beviljande av organisationsbidrag
och anger att MUCF specifikt frågar om organisationsbidrag. Organisationerna kan således få
projektbidrag från t.ex. Allmänna arvsfonden utan att uppge detta i ansökan (s. 70).
3
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Överväganden

Bedömning: För att upptäcka och förhindra dubbelfinansiering
eller andra ekonomiska oegentligheter är det mest ändamålsenligt
att Arvsfondsdelegationen använder sig av de kontrollåtgärder
som delegationen har möjlighet att vidta redan i dag som t.ex.
kontrollbesök och granskning av räkenskaper.
Arvsfondsdelegationen bör se över ansökningsblanketternas
och de generella villkorens utformning i syfte att tydliggöra dem
i vissa delar.
Ett genomförande av Statskontorets förslag om upprättande
av en databas som ger bidragsgivande myndigheter en överblick
över statens bidragsgivning till ideella organisationer skulle bidra
till en mer komplett bild av organisationers offentliga stöd och
bör därför övervägas.

Skälen för bedömningen
Någon regel om förbud mot dubbelfinansiering bör inte införas i lag
Dubbelfinansiering av ett projekts kostnader kan ske genom att stödsökanden med avsikt att erhålla medel från flera finansiärer för samma
kostnader väljer att i ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden inte
uppge att annan finansiering finns. På så sätt kan stödsökanden tillskansa sig pengar som kan komma att användas för andra ändamål
än som är avsett med det beviljade stödet. Det kan också förekomma
att dubbelfinansiering sker utan att sökanden har för avsikt att vilseleda Arvsfondsdelegationen. Det kan t.ex. vara fråga om fall där ett
projekt samfinansieras av flera olika aktörer där det p.g.a. av slarv
och brister i bokföringen har förekommit att medel från olika finansiärer har sammanblandats och gått till samma ändamål. En annan
tänkbar situation är om sökanden har beviljats stöd ur Allmänna
arvsfonden för flera olika projekt, och där vissa resurser delas mellan
projektet, t.ex. lönekostnader eller kostnader för annan administration. I ett sådant fall är det tänkbart att det för de administrativa
kostnaderna skulle kunna förekomma viss överlappning mellan de
två projekten, dvs. i någon mån kan det vara fråga om dubbelfinansiering.
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I detta sammanhang bör det understrykas att samfinansiering är
en tillåten finansieringsform och att det många gånger är positivt att
flera aktörer bidrar med medel till ett projekt.
Arvsfondsdelegationen har framfört att dubbelfinansiering inte
upplevs som ett vanligt förekommande problem samt att det i de fall
där oegentligheter i redovisningar har upptäckts har det mer varit
fråga om okunskap och slarv än om medvetet vilseledande. Det finns
inte heller några konkreta omständigheter som ger vid handen att
medveten dubbelfinansiering är ett vanligt förekommande problem,
även om resultatet av de kontrollbesök som genomfördes under 2017
visar på att brister i projektredovisningar är relativt vanligt förekommande.
Det ligger i sakens natur att stöd ur Allmänna arvsfonden inte
kan beviljas för kostnader som finansieras av annan aktör, dvs. stöd
får inte ges till något som inte är en kostnad i det projekt som har
beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden.
Vi har funnit att det bör införas en uttrycklig regel i lagen om
Allmänna arvsfonden om en skyldighet för stödmottagare att efter
stödbeviljandet anmäla ändrade förhållanden till Arvsfondsdelegationen (se kapitel 10). Denna regel gäller inte endast frågan om dubbelfinansiering utan gäller samtliga förhållanden som gäller vid tiden för
ansökan om medel. En sådan regel inskärper dock vikten av att stödmottagaren t.ex. ska redovisa ytterligare stöd som har mottagits från
annan finansiär efter att ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden
har beviljats.
Det är straffbart att medvetet förtiga eller lämna vilseledande uppgifter om dubbelfinansiering och på så sätt lura till sig medel ur fonden
för kostnader som inte är stödberättigande. Ett sådant agerande kan i
många fall utgöra bedrägeri eller annan likartad brottslighet och hanteras av rättsväsendet efter polisanmälan. Arvsfondsdelegationen har
vidare möjlighet att vidta flera åtgärder för att upptäcka oegentligheter
och felaktig redovisning, se mer om detta nedan.
Mot bakgrund av det sagda framstår en uttrycklig bestämmelse i
lag om att dubbelfinansiering inte är tillåten som överflödig.
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Arvsfondsdelegationens rutiner i fråga om redovisning och kontroll
är i huvudsak ändamålsenliga
Frågan är då om Arvsfondsdelegationens rutiner vid ansökan och kontroll av utbetalda medel är ändamålsenliga för att upptäcka dubbelfinansiering eller andra ekonomiska oegentligheter.
I ansökan om projekt- respektive lokalstöd tillfrågas sökanden
om uppgifter om annan finansiering. Motsvarande gäller för sökande
av stöd ur Socialfonden respektive av statsbidrag beslutade av MUCF.
En stödmottagare är enligt gällande regelverk och de generella villkor
för stöd ur Allmänna arvsfonden som Arvsfondsdelegationen tilllämpar skyldig att redovisa hur mottagna medel har använts. En årlig
kontroll av projektets ekonomi sker genom de delredovisningar som
sökanden ska lämna in för varje projektår och där de kostnader som
hittills uppkommit ska redovisas. Arvsfondsdelegationen har också
rätt enligt de generella villkoren att under projektets gång – i likhet med ESF-rådet – göra kontrollbesök samt begära in räkenskaper för att gå igenom bokföringen. I årsredovisningarna samt i
den slutliga redovisningen ska stödmottagaren visa hur de mottagna
medlen har använts och förklara eventuella avvikelser mellan utfallet
och den ursprungliga budgeten. En kvalificerad revisor ska intyga att
redovisningen är korrekt. Detsamma gäller för stöd beviljat av ESFrådet respektive MUCF, med undantag för att den sistnämnda myndigheten inte kräver årliga redovisningar av fleråriga projekt.
De beskrivna rutinerna hos Arvsfondsdelegationen vid utbetalning och uppföljning av stöd har alltså stora likheter med de rutiner
som tillämpas av ESF-rådet respektive MUCF.
Till skillnad från vad som gäller för stöd ur Socialfonden betalas
dock inte medel ur Allmänna arvsfonden ut i efterskott. Det finns
både för- och nackdelar med ett sådant system. För Arvsfondsdelegationen skulle det möjligen vara enklare att upptäcka kostnader som
inte är stödberättigade om en efterskottsbetalning tillämpas eftersom myndigheten då måste ta ställning till faktiska kostnader redan
vid utbetalning av beviljat stöd. Det är dock osäkert om myndigheten med en sådan ordning lättare skulle upptäcka dubbelfinansiering. En sökande skulle ju även i ett sådant fall kunna förtiga att stöd
för kostnaden har erhållits från annan aktör. Vidare är en nackdel
med efterskottsbetalningar att sökanden måste ha möjlighet att själv
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stå för kostnaden under tiden fram till beslut om utbetalning, sökanden måste alltså ha en viss likviditet för att kunna göra detta. Ett
sådant krav skulle kunna innebära onödiga hinder i fråga om vilka
organisationer som kan söka stöd ur Allmänna arvsfonden. Små eller
nybildade organisationer skulle sannolikt ha svårt att uppfylla ett likviditetskrav som innebär att de är tvungna att under viss tid stå för
större kostnader. De skulle därför i praktiken vara exkluderade från
att kunna få stöd ur fonden. Arvsfondsdelegationen skulle även vara
tvungen att pröva varje sökande utifrån ett likviditetskrav. Detta kan
medföra svåra bedömningar för delegationen, särskilt om ett projekt
löper över flera år. Vidare är de faktiska kostnaderna i ett projekt
föremål för granskning i samband med de kontroller av användningen av utbetalt stöd som Arvsfondsdelegationen genomför. Mot
bakgrund av det sagda torde en ordning med efterskottsbetalningar
av sökta medel inte motverka dubbelfinansiering eller andra ekonomiska oegentligheter i sådan mån att det är motiverat att införa
denna ordning med hänsyn till de nackdelar detta skulle innebära för
organisationer som söker stöd ur fonden.
Av de projekt som besöktes av controllerfunktionen under 2017
hade en relativt stor andel av de granskade projekten (11 av 35 granskade projekt, eller cirka 31 procent) sådana brister att åtgärder var
påkallade. Kontrollbesöken ledde till att tre av dessa projekt avbröts
i förtid. Inga brister ledde dock till polisanmälan.
Bland de övriga granskade projekten gjordes i nästan samtliga fall
proaktiva eller stödjande insatser. Det fanns alltså brister eller felaktigheter i varierande grad i nästan alla granskade projekt. Mot bakgrund av utfallet av 2017 års kontrollbesök kan det konstateras att
sådana kontrollbesök är ett viktigt redskap för att upptäcka olika fall
av brister och oegentligheter. Andelen gjorda kontrollbesök hos pågående projekt har dock minskat, från tio procent 2016 till åtta procent 2017.
Av den stora andelen påträffade brister och felaktigheter vid de
kontrollbesök som ägde rum under 2017 kan slutsatsen dras att en
ökad andel kontrollbesök och utökade granskningar av ett projekts
räkenskaper sannolikt skulle kunna leda till att fler fall av oegentligheter upptäcks. Det finns därför anledning för Arvsfondsdelegationen att överväga att se över målet om att tio procent av projekten
ska besökas i kontrollsyfte. Controllerfunktionen har fr.o.m. års-
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skiftet 2017/2018 utökats från två till tre medarbetare. Denna förstärkning torde kunna leda till att flera kontroller än i dag kan genomföras. På grund av antalet konstaterade brister vid genomförda
kontrollbesök kan det krävas att controllerfunktionen förstärks ytterligare. En ytterligare utökning av controllerfunktionen innebär dock
högre kostnader. Eftersom kostnaden för Arvsfondsdelegationens
kansli ska finansieras med medel ur Allmänna arvsfonden innebär
högre kostnader för kontrollverksamheten att medlen som kan delas
ut i stöd minskar i motsvarande mån. Det är dock av vikt att kontrollen av stöd fungerar för att kunna bibehålla förtroendet för Allmänna
arvsfondens stödverksamhet, varför en sådan kostnadsökning torde
vara välmotiverad.
För att förhindra och upptäcka fall av dubbelfinansiering eller
andra oegentligheter är det viktigt att kontrollen och uppföljningen
av ansökan och utbetalt stöd är adekvat och ändamålsenlig. Det kontrollsystem som Arvsfondsdelegationen har möjlighet att använda
sig av, dvs. granskning av räkenskaper, kontrollbesök och krav på
redovisning, framstår som lämpligt och väl avvägt för ändamålet.
Kontrollåtgärderna – både vid ansökan och vid uppföljning av utbetalt stöd – motsvarar också i stort sett de åtgärder som ESF-rådet
och MUCF kan vidta. I detta sammanhang bör det påpekas att vi
inte har haft resurser att på egen hand undersöka hur de enskilda
projekten rent faktiskt kontrolleras och i vilken utsträckning kontrollsystemet används i praktiken. Kontrollverktygen får dock anses
ändamålsenliga och torde ge – under förutsättning att de används
fullt ut – Arvsfondsdelegationen ett tillräckligt underlag för att bedöma hur stödet har använts under den period som ett projekt eller
en byggnation som finansierats av lokalstöd har pågått. Förslag på
andra kontrollåtgärder lämnas därför inte.
Vissa skillnader mellan ansökningsförfarandet
i fråga om lokal- och projektstöd bör ses över
Ansökningsförfarandet för stöd ur fonden och krav på redovisning
av mottaget stöd är i stora drag detsamma för projektstöd som för
lokalstöd, bl.a. i fråga om krav på budget och uppgift om andra sökta
bidrag och samarbetspartners. Någon försäkran om att lämnade uppgifter i ansökan är riktiga och att stödet ska användas såsom avsett
lämnas dock inte vid undertecknandet av ansökan av lokalstöd, vilket
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alltså är en skillnad i förhållande till ansökan om projektstöd. För att
inskärpa vikten om att lämnade uppgifter är korrekta bör en sådan
försäkran lämnas även vid ansökan om lokalstöd. Det framgår inte
heller av ansökningsblanketten för lokalstöd att sökanden genom att
underteckna den godkänner de allmänna villkoren för projektstöd ur
Allmänna arvsfonden. Av dessa framgår i sin tur att de även gäller
för lokalstöd i tillämpliga delar. Först vid undertecknandet av begäran om utbetalning av redan beviljat lokalstöd godkänner sökanden
de generella villkoren. Det är således oklart om sökanden tar del av
dessa villkor vid ansökningstillfället. För att säkerställa att detta görs
bör dessa villkor – på samma sätt som för ansökan om projektstöd –
godkännas vid undertecknandet av ansökan om lokalstöd. Det är vidare otydligt om de generella villkoren i sin helhet är tillämpliga vid
lokalstöd eller endast i vissa delar. Arvsfondsdelegationen bör därför
se över ansökningsblanketternas och villkorens utformning i syfte
att tydliggöra dem i nämnda delar.
Statskontorets förslag om en gemensam databas
för offentligt stöd bör övervägas
I Statskontorets rapport Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (2017:13, s. 89 f.) föreslår Statskontoret att
en gemensam databas skapas för bidragsgivande myndigheter i syfte
att ge en bättre överblick över statens bidragsgivning till den civila
sektorn eftersom det förekommer att olika myndigheter beviljar
olika bidrag till en och samma organisation.
Som framgått ovan ska sökanden i ansökan om stöd ur Allmänna
arvsfonden ange om organisationen har beviljats stöd för projektet
från annan finansiär. Sökanden tillfrågas dock inte om organisationseller verksamhetsbidrag har beviljats eller sökts för den ordinarie
verksamheten. För att beviljas bidrag ur fonden ska det visserligen
vara fråga om ett projekt som är skilt från sökandens ordinarie verksamhet. Om sökanden i ansökan tillfrågas vilka offentliga stöd denne
beviljats för sin ordinarie verksamhet skulle Arvsfondsdelegationen
kunna få en mer komplett bild av de offentliga stöd som sökanden
beviljats (se ovan avsnitt 9.3.2 om Statskontorets notering om
MUCF:s verksamhet). Ett genomförande av Statskontorets förslag
om upprättande av en databas för att ge bidragsgivande myndigheter
en överblick över statens bidragsgivning till ideella organisationer
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skulle också detta bidra till en mer komplett bild av organisationers
offentliga stöd. Om Arvsfondsdelegationen får en mer fullständig
bild av de offentliga stöd som sökanden har beviljats kan denna kunskap användas i den kontroll av uppkomna kostnader som görs under
projektets gång och vid dess avslut. Det bör således övervägas om en
databas i enlighet med Statskontorets förslag ska inrättas.
Särskilt om overheadkostnader
I de fall en sökande har beviljats stöd för flera olika projekt som
löper samtligt är det viktigt att se över de resurser som tilldelas projekten i fråga om administrativa kostnader som t.ex. personalkostnader. På så sätt kan en bild fås om det är möjligt att uppnå synergieffekter och minska de totala kostnaderna för varje projekt genom
att projekten i större utsträckning får dela på administrativa resurser.
Detta görs redan i dag genom de kontroller som genomförs av s.k.
overheadkostnader i de fall en och samma stödmottagare bedriver flera
olika projekt finansierade av fonden. I projektredovisningar används
inte tidsredovisning för att redovisa personalkostnader. Möjligen
skulle användning av tidredovisning för antal arbetade timmar i varje
projekt kunna bidra till en förbättrad bild av kostnadsfördelningen
mellan olika projekt som bedrivs av en och samma stödmottagare.
Det är en fråga som rör handläggningsrutinerna för delegationens
kontrollarbete och något förslag lämnas därför inte i denna del.
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Återkallelse och återbetalning
av stöd, m.m.

10.1

Inledning

Vi har i kapitel 7 och 8 redovisat förslag och bedömningar i bl.a. de
delar av uppdraget som avser införande av ett demokrativillkor vid
Allmänna arvsfondens stödgivning och en tioårig förbindelse för
den som beviljas lokalstöd att använda den lokal eller den anläggning
som stödet avser för det ändamål och med de villkor som förutsattes
när stödet beviljades. Uppdraget i de delarna innefattar frågor om
skyldigheten att betala tillbaka utbetalat stöd. Våra överväganden
och förslag när det gäller skyldigheten att betala tillbaka stöd redovisas dock i sin helhet i detta kapitel. Enligt direktiven ska vi:
• överväga om bestämmelsen i 12 § lagen (1994:243) om Allmänna
arvsfonden om skyldighet att betala tillbaka arvsfondsmedel även
bör omfatta situationen att det framkommer omständigheter som
gör att det kan ifrågasättas om en organisation som fått medel ur
fonden i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett
demokratiskt samhälle och i så fall föreslå hur en sådan förutsättning för återbetalningsskyldighet bör utformas, och
• lämna förslag till reglering om redovisning och återbetalningsskyldighet av stöd som beviljats ur arvsfonden, i första hand när
det gäller lokalstöd men i den mån det befinns ändamålsenligt,
även i fråga om stöd till projekt.
Frågeställningen avseende redovisning av stöd som beviljats ur arvsfonden har behandlats i kapitel 9. I detta kapitel kommer, förutom
de ovanstående frågorna om skyldighet att betala tillbaka arvsfondsmedel, också beröras om det bör införas en reglering i lag av möjligheten att avbryta utbetalningar av beslutat stöd, dvs. att återkalla
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beslutat men ännu inte utbetalat stöd. Vi kommer dessutom att
behandla frågan om det bör införas en skyldighet för stödmottagare
att anmäla ändrade förhållanden.

10.2

Nuvarande reglering

Bestämmelser om redovisning och återbetalningsskyldighet finns i
11–13 §§ lagen om Allmänna arvsfonden. Bestämmelserna innebär
följande. Den som beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden ska föreläggas att inom viss tid efter mottagandet av medlen skriftligen redovisa hur medlen har använts och på begäran lämna det underlag som
behövs för granskningen av redovisningen. Stöd ur fonden ska
betalas tillbaka
1. om stödet inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett
ändamål,
2. om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning
eller underlag,
3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har förorsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.
Stöd till lokaler eller anläggningar ska återbetalas helt eller delvis om
användningen av lokalen eller anläggningen ändras, eller om lokalen
eller anläggningen säljs inom en tioårsperiod, utan Arvsfondsdelegationens medgivande. Om den myndighet till vilken redovisning lämnas
finner att det finns skäl att överväga ett åläggande för mottagaren att
betala tillbaka stöd ur fonden, ska ärendet överlämnas till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan. Kammarkollegiet får, om det finns särskilda skäl, besluta att mottagaren helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldighet. I lagens förarbeten (prop. 1993/94:124 s. 39) anges
att ett särskilt skäl kan vara att underlåtenheten att uppfylla villkoren
för stöd har varit ursäktlig, av ringa betydelse eller att ett återbetalningskrav skulle drabba orimligt hårt.
Det saknas bestämmelser i lagen om Allmänna arvsfonden och
förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden om återkallelse
av beslutat, men ännu inte utbetalat stöd. Att en sådan återkallelse
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kan ske framgår emellertid av de villkor för stöd som Arvsfondsdelegationen tillämpar. I varje enskilt beslut om stöd anges vilka specifika villkor som ska gälla för det projekt som beslutet avser och att
Arvsfondsdelegationens generella villkor för stöd också gäller för
projektet. De generella villkoren för stöd följer med som en bilaga
till beslutet. Av de generella villkoren för stöd framgår (punkten 30)
att delegationen kan besluta att avbryta finansieringen av ett projekt,
om projektet drivs i strid mot villkoren. De villkor som därvid avses
är såväl de generella villkoren som de övriga villkor som framgår av
det enskilda beslutet (punkten 2).
I de generella villkoren ingår en skyldighet att kontakta arvsfondsdelegationen vid viktigare förändringar. Villkoret (punkten 36) har
följande lydelse.
Stödmottagaren ska kontakta Arvsfondsdelegationen om
• projektstarten försenas så att den planerade verksamheten under
projektåret inte kan genomföras helt eller delvis
• stödmottagaren behöver göra ändring i projektet, till exempel en
omfördelning mellan budgetposter
• projektledningen byts ut helt eller delvis
• stödmottagaren ändrar uppgift om adress, telefon eller e-post för sig
eller sin kontaktperson
• stödmottagaren behöver ytterligare tid med sin redovisning
• stödmottagaren avser att begära undantag från villkor i förbindelse
om tioårsåtagande

10.3

Principen om gynnande förvaltningsbesluts
negativa rättskraft

Beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden är s.k. gynnande förvaltningsbeslut. Med gynnande förvaltningsbeslut avses ett beslut av en
myndighet i ett ärende som ger någon rätt till en förmån av något
slag, t.ex. ekonomiskt stöd från det allmänna (jfr prop. 2016/17:180
s. 230 f. och 328 f.). Enligt förvaltningsrättsliga grundsatser anses
som huvudregel gynnande förvaltningsbeslut inte kunna ändras av
beslutsmyndigheten, vilket benämns principen om gynnande förvalt-
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ningsbesluts negativa rättskraft. Från denna huvudregel har emellertid utvecklats undantag i praxis. Ett gynnande beslut får enligt denna
praxis återkallas med stöd av ett återkallelseförbehåll, om förbehållet
är tillräckligt tydligt. I den nya förvaltningslagen (2017:900) som
trädde i kraft den 1 juli 2018 har den nämnda praxisen kodifierats
och konkretiserats genom att det i 37 § andra stycket i lagen har
införts en uttrycklig bestämmelse om när en myndighet till den
enskildes nackdel får ändra ett beslut som till sin karaktär är gynnande
för någon enskild part. Enligt bestämmelsen får detta ske bara om
1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats
på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas,
2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart,
eller
3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.
Enligt förarbetena till förvaltningslagen måste återkallelseförbehåll
(första punkten ovan) utformas på ett sätt som uppfyller rimliga
krav på förutsebarhet och är förenligt med kraven på legalitet, objektivitet och proportionalitet (prop. 2016/17:180 s. 329). Förarbetena
anger också att bestämmelser om återkallelseförbehåll i första hand
bör tas in i de föreskrifter som beslutet grundas på men att det av
tydlighetsskäl bör tas in en upplysning om föreskrifterna i beslutet i
det enskilda ärendet. När det gäller hur precisa föreskrifter om återkallelseförbehåll rimligen måste vara, uttalas att det normalt sett bör
krävas mer än att det endast allmänt eller indirekt anges att t.ex. ett
gynnande beslut om beviljande av fortlöpande förmåner bör kunna
ändras (a. prop. s. 232 f.).
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10.4

Hur har återkallelse och återkrav av bidrag
reglerats på andra områden?

10.4.1

Förordningar om statsbidrag till det civila samhället

Återkravsbestämmelser i förordningar om statsbidrag har överlag
ganska lika utformningar. Merparten av bestämmelserna har den innebörden att mottagaren av ett bidrag är återbetalningsskyldig om:1
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för
högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts
för det ändamål som det har beviljats för,
4. mottagaren inte i enlighet med vad som närmare föreskrivs lämnar
en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen, eller
5. villkor i beslutet inte har följts.
I en del förordningar krävs inte att mottagaren har lämnat oriktiga
uppgifter eller på annat sätt har orsakat, eller borde ha insett, att
bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp för att återbetalningsskyldighet ska föreligga. I de fallen krävs alltså endast att
bidraget har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.2
I något fall saknas återkravsgrunden som avser att villkor i beslutet
inte har följts.3
Återkravsbestämmelserna anger oftast att beslutsmyndigheten
ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget, om någon
av återkravsgrunderna är tillämplig. Om det finns särskilda skäl, får
myndigheten dock besluta att efterge återkrav helt eller delvis.
Liknande bestämmelser finns t.ex. i förordning (2008:349) om statsbidrag till organisationer
för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller
uttryck, förordning (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor
och förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.
2
Se t.ex. förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin,
förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin och förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken
arbetar eller studerar.
3
Se förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar
diskriminering.
1
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Bestämmelser om återkallelse av beslutade men ännu inte utbetalade bidrag är mer sällsynta i förordningar om statsbidrag till det
civila samhället. I 17 § förordningen (2015:454) om statsbidrag till
kvinno- och tjejjourer finns dock en sådan bestämmelse som innebär
att beslut om bidrag ska återkallas helt eller delvis om förutsättningarna för att få bidrag inte längre finns, om det beviljade bidraget
inte har använts för de aktiviteter som legat till grund för bidraget
eller om de i beslutet angivna villkoren för bidraget inte har följts.
10.4.2

Socialförsäkringsområdet

Den upphävda lagen om allmän försäkring
Den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring intog tidigare
den centrala platsen i det svenska socialförsäkringssystemet. I lagen
fanns tre delar av socialförsäkringen samlade. Dessa delar var sjukförsäkringen – som innefattade sjukvårds- och sjukpenningförsäkringarna, föräldraförsäkringen och tandvårdsförsäkringen – samt den
allmänna pensionsförsäkringen i form av folkpension och tilläggspension (ATP). I lagen fanns i 20 kap. 4 § första stycket en återkravsbestämmelse med följande lydelse.
Har någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt förorsakat att ersättning utgått obehörigen eller med för högt belopp, eller
har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit ersättning och har han skäligen bort inse detta, ska återbetalning ske av vad
som för mycket utbetalats.

Denna bestämmelse förefaller ha tjänat som förebild för utformningen av återkravsbestämmelser i flera andra lagar, bl.a. den i lagen
om Allmänna arvsfonden.
Socialförsäkringsbalken
Genom införandet av socialförsäkringsbalken (2010:110) skapades
en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag, som ersatte
ungefär 30 gällande socialförsäkringslagar, däribland den ovan nämnda
lagen om allmän försäkring. Bestämmelser om återkrav finns i 108 kap.
i balken. Huvudregeln finns i 108 kap. 2 § och har följande lydelse.
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Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten ska besluta om återbetalning av ersättning som den har beslutat enligt denna balk, om den försäkrade eller, i förekommande fall, den som annars har fått ersättningen
har orsakat att denna har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp
genom att
1. lämna oriktiga uppgifter, eller
2. underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet.
Detsamma gäller om ersättning i annat fall har lämnats felaktigt eller
med ett för högt belopp och den som fått ersättningen har insett eller
skäligen borde ha insett detta.

En möjlighet att återkalla beslutat men ännu inte utbetalat stöd finns
bl.a. i 110 kap. 52 § socialförsäkringsbalken. Bestämmelsen innebär
något förenklat att ersättning får dras in eller sättas ned om den försäkrade eller den som annars får ersättningen medvetet eller av grov
vårdslöshet har lämnat oriktig eller vilseledande uppgift, inte har
lämnat uppgift som är av betydelse för bedömningen av frågan om
ersättning, eller inte har anmält ändrade förhållanden. Skyldigheten
att anmäla ändrade förhållanden framgår av 110 kap. 46 § socialförsäkringsbalken och avser sådana ändrade förhållanden som påverkar
rätten till eller storleken av förmånen.

10.5

Förslag

Förslag: Den som ansöker om eller har beviljats stöd ur Allmänna
arvsfonden ska utan dröjsmål till Arvsfondsdelegationen anmäla
sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller
storleken av stödet.
Om den som har beviljats stöd bryter mot villkoren för det,
ska Arvsfondsdelegationen besluta att stödet helt eller delvis inte
ska betalas ut. Beslutet ska gälla omedelbart. Om den som har
beviljats stöd bryter mot ett annat villkor än demokrativillkoret,
ska Arvsfondsdelegationen före beslutet få ge denne tillfälle att
avhjälpa den uppkomna bristen. Beslut om återkallelse av stöd ska
få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
ska krävas vid överklagande till kammarrätten.
Stöd ur fonden ska betalas tillbaka
1. om stödet inte har använts inom angiven tid eller för avsett
ändamål,
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2. om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat den
redovisning eller det underlag som föreskrivs,
3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt
eller med ett för högt belopp,
4. om stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
5. om mottagaren bryter mot demokrativillkoret.
Stöd till en lokal eller anläggning ska återbetalas helt eller delvis,
om den säljs eller användningen av den ändras utan Arvsfondsdelegationens medgivande inom en tioårsperiod eller, om den
kortare tiden gäller för stödet, en femårsperiod.

Skälen för förslaget
Det ska införas en skyldighet att anmäla ändrade förhållanden
Den enda lagbestämmelsen om stödmottagares skyldighet att informera om hur verksamheten i det projekt eller den lokal som beviljats
stöd ur Allmänna Arvsfonden fortskrider finns i dag i 12 § lagen om
Allmänna arvsfonden. Enligt denna bestämmelse ska stödmottagaren
föreläggas att inom viss tid efter mottagandet av medlen skriftligen
redovisa hur medlen har använts och på begäran lämna det underlag
som behövs för granskningen av redovisningen. Bestämmelsen förutsätter alltså att den myndighet som beviljat stödet, Arvsfondsdelegationen, särskilt begär informationen.
Bestämmelser om anmälningsskyldighet finns i ett stort antal
författningar som reglerar ekonomiska bidrag. Som framgått av redovisningen ovan finns det exempelvis i socialförsäkringsbalken en
anmälningsskyldighet för den som ansöker om, har rätt till eller
annars får en förmån enligt den balken. Utredningen om översyn av
statens stöd till trossamfund har också nyligen lämnat förslag till en
bestämmelse om anmälningsskyldighet för stödberättigade trossamfund (se SOU 2018:18 s. 356 ff.). Ofta är anmälningsskyldigheten
förenad med vissa sanktioner om den inte fullgörs, såsom återkrav
eller straff för bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen (2007:612).
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Det är av stor vikt att en organisation som ansöker om stöd lämnar korrekta uppgifter. Lika viktigt är att organisationen informerar
om förändringar som kan medföra att villkoren för stöd inte längre
är uppfyllda, särskilt med hänsyn till att det kan vara svårt för Arvsfondsdelegationen att kontrollera vissa av villkoren på annat sätt.
Utan en skyldighet att anmäla förändringar ökar risken för att stöd
betalas ut felaktigt, eftersom stödmottagaren nu inte är skyldig att
anmäla om något villkor för stöd inte längre är uppfyllt. Behovet av
en reglering kan också anses ha ökat sedan Arvsfondsdelegationen
övergått till att som huvudregel bevilja stöd under en treårsperiod.
Som redovisats ovan finns det enligt de generella villkoren för
stöd en skyldighet att kontakta Arvsfondsdelegationen vid viktigare
förändringar. Denna anmälningsskyldighet är begränsad på så sätt
att skyldigheten endast tar sikte på vissa närmare angivna förändringar. Det finns skäl att tydligare understryka anmälningsskyldighetens betydelse genom att lyfta upp bestämmelsen i lag. Dessutom
bör skyldigheten utvidgas till att avse alla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller storleken av stödet. Att på detta
sätt tydliggöra och vidga anmälningsskyldigheten bedöms öka möjligheterna att återkräva felaktigt utbetalat stöd.
Vi föreslår sålunda att det i lag införs en bestämmelse om anmälningsskyldighet som innebär att den som ansöker om eller har beviljats
stöd ur Allmänna arvsfonden utan dröjsmål till Arvsfondsdelegationen
ska anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till
eller storleken av stödet.
Beviljat stöd som inte har betalats ut ska kunna återkallas
Tidigare beslutade Arvsfondsdelegationen om projektmedel för ett
år i taget. Sedan 2016 omfattar besluten en tid om upp till tre år,
vilket innebär att förutsättningarna för att avbryta ett projekt har
förändrats.
Ett stödbeslut är ett gynnande förvaltningsbeslut och för att
ändra beslutet till den enskilda organisationens nackdel krävs, liksom för att utbetalat stöd ska kunna återkrävas, att det finns ett
tillräckligt tydligt förbehåll som anger under vilka förutsättningar
detta får ske. Med den tidigare ettåriga beslutspraxisen har det krävts
ett nytt stödbeslut från Arvsfondsdelegationen inför varje projektår.
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Det har inneburit att det inte har blivit fråga om att ändra ett gynnande beslut, om ett projekt har avbrutits efter ett avslutat projektår.
Arvsfondsdelegationens bedömning av om projektet bör få stöd för
ett nytt år eller om projektet bör avslutas har därmed kunnat ske
friare, eftersom beslutet endast behöver prövas mot de mer skönsmässiga kriterierna för stöd och inte har förutsatt en bedömning av
om villkoren i förbehållet är uppfyllda. Med den nya treåriga beslutspraxisen måste ett beslut om att avbryta stödet prövas mot villkoren
i förbehållet.
Ett förbehåll om att finansieringen av ett projekt kan avbrytas
finns i Arvsfondsdelegationens generella villkor för projektstöd.
Enligt villkoren (punkten 31) kan Arvsfondsdelegationen besluta att
avbryta finansieringen av ett projekt, om det drivs i strid mot villkoren. De villkor som därvid avses är de generella villkoren och de
villkor för det specifika projektet som framgår av beslutet om stöd
(punkten 2).
Tydlighetsskäl talar för att ett förbehåll om att beslutat stöd kan
avbrytas ska lyftas upp i lagtexten, särskilt mot bakgrund av den ökade
betydelse som förbehållet har fått genom Arvsfondsdelegationens
ändrade praxis. Som framgår av förarbetena till den nya förvaltningslagen bör bestämmelser om återkallelseförbehåll också i första hand tas
in i de föreskrifter som beslutet grundas på (prop. 2016/17:180 s. 329).
Återkallelseförbehållet bör i likhet med vad som för närvarande gäller
enligt de generella villkoren ge Arvsfondsdelegationen möjlighet att
besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut, om ett
projekt drivs i strid mot villkoren för stöd.
Med villkoren för stödet avses villkoren i det enskilda stödbeslutet,
eventuella generella villkor för stöd som fogats till beslutet och villkoren i lagen, som t.ex. skyldigheten att lämna redovisning och att
på begäran lämna det underlag som behövs för granskningen av redovisningen. De föreslagna kraven på att det är verksamhet som är utvecklande, och som uppfyller kraven på delaktighet och överlevnad,
som ska få stöd är endast relevanta vid prövningen av om stöd ska
beviljas eller ej. Om den planerade verksamheten vid ansökningstillfället uppfyller de kriterierna och stöd därför beviljas, är det inte
rimligt att bedömningen av dem kan ändras innan projektet har
genomförts i sin helhet. Detta gäller naturligtvis under förutsättning
att verksamheten genomförs enligt den beskrivning som har lämnats
i ansökningen om stöd.
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Tillsammans med återkallelsegrunden i 37 § andra stycket 3 förvaltningslagen, som avser den situationen att parten har lämnat
oriktiga eller vilseledande uppgifter, gör ett återkallelseförbehåll som
utformas på det angivna sättet det möjligt att avbryta finansieringen
av ett projekt när det finns grund för att återkräva stödmedel som
redan har betalats ut. Ett återkallelseförbehåll har dock till sin natur
ett vidare tillämpningsområde, eftersom det till skillnad mot ett återkravsförbehåll möjliggör återkallelse redan innan en felaktig utbetalning har skett.
Beslut om återkallelse ska fattas av den myndighet som har
beslutat om stödet. Det innebär i praktiken att Arvsfondsdelegationen ska besluta om återkallelse av stöd. Denna ordning framstår som
lämplig och ändamålsenlig, eftersom det skulle vara främmande att
ge en annan myndighet behörighet att ändra ett beslut om fördelning
av stöd som Arvsfondsdelegationen har fattat. Beslut om återkrav
fattas visserligen formellt av Kammarkollegiet men även i de fallen
är det Arvsfondsdelegationen som initierar ärendena genom att överlämna dem till kollegiet. I återkravsfallen krävs också ytterligare åtgärder för att pengarna ska kunna återföras till fonden – vilka Kammarkollegiet är bäst lämpat att vidta – medan ett återkallelsebeslut
endast innebär att några ytterligare stödmedel inte ska betalas ut.
Både frågan om återkallelse och om återkrav är sålunda ytterst Arvsfondsdelegationens ansvar. Förslaget innebär därför inte någon förändring när det gäller den hittillsvarande ansvarsuppdelningen för
Allmänna arvsfondens verksamhet. Det innebär inte heller någon
förändring jämfört med hur besluten fattas i dag.
Utgångspunkten bör vara att en återkallelse är obligatorisk vid
överträdelser av villkoren för stöd, dvs. att en återkallelse ska ske vid
brott mot villkoren för stöd. Om stödet ska återkallas helt eller
delvis får avgöras utifrån villkorsbrottets karaktär. Om det exempelvis är ett villkor för stöd att en viss del av medlen enligt budgeten
ska gå till en informationsinsats med anknytning till projektet men
det snart efter att stödbeslutet har meddelats står klart för stödmottagaren att någon sådan insats inte kommer att genomföras, kan
det vara tillräckligt att stödet i den del som avser informationsinsatsen återkallas. För att inte bestämmelsen ska vara alltför sträng
bör det dock införas en möjlighet för beslutsmyndigheten att ge
stödmottagare tillfälle att rätta till mindre allvarliga överträdelser.
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Exempelvis bör det vara möjligt att ge en stödmottagande organisation möjlighet att inkomma med redovisning vid ett senare tillfälle,
om organisationen överskridit tiden för när redovisningen skulle ha
inkommit. Ett konstaterat brott mot demokrativillkoret är dock en
så allvarlig brist att den inte är möjlig att avhjälpa och i de fallen bör
därför tillfälle till avhjälpande inte få förekomma.4
Vi föreslår alltså att Arvsfondsdelegationen ska besluta att ett
beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut, om den som beviljats
stödet bryter mot villkoren för det. Om den som beviljas stöd bryter
mot ett annat villkor än demokrativillkoret, får Arvsfondsdelegationen före beslutet ge denne tillfälle att avhjälpa den uppkomna
bristen. Bestämmelserna bedöms uppfylla det krav på tydlighet som
förutsätts för att ett gynnande förvaltningsbeslut ska kunna ändras
till nackdel för en enskild, under förutsättning att de närmare villkoren för stöd också ges en tillräckligt tydlig utformning. Återkallelsegrunderna bedöms också vara så tydliga att ett beslut om återkallelse
avser en sådan civil rättighet som enligt artikel 6.1 Europakonventionen ger rätt till en domstolsprövning.5 För att tillgodose denna
rätt ska beslut om att återkalla stöd få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till
kammarrätten.
För att kunna stoppa felaktiga utbetalningar är det viktigt att ett
beslut om återkallelse får snabbt genomslag. Eftersom vi inför en rätt
till domstolsprövning av sådana beslut är det nödvändigt att samtidigt införa en bestämmelse som innebär att ett sådant beslut ska
gälla omedelbart. I annat fall skulle utbetalningar behöva ske till dess
att beslutet vunnit laga kraft, vilket skulle riskera att förta verkan av
återkallelsebeslutet.
Återbetalningsskyldighet ska föreligga i fler fall än tidigare
Av den ovan lämnade redovisningen av återkravsbestämmelserna i
lagen om Allmänna arvsfonden och i förordningar om statsbidrag till
ungdoms- och civilsamhället framgår att lagens bestämmelser skiljer
Se dock avsnitt 7.4.3 och 7.4.4 om möjligheterna för en organisation att vidta åtgärder för att
stöd ska kunna lämnas när en enskild företrädare eller samarbetsorganisation agerar i strid mot
demokrativillkoret.
5
Jfr Europadomstolens dom i Mendel mot Sverige, där domstolen kom fram till att det inte var
en rättighet att bli anvisad till aktivitetsgarantin men att det var en rättighet att inte få
anvisningen återkallad på skönsmässiga grunder.
4

218

SOU 2018:70

Återkallelse och återbetalning av stöd, m.m.

sig från förordningarnas bestämmelser i vissa avseenden. För att
kunna återkräva utbetalat stöd krävs enligt 12 § första stycket 3 lagen
om Allmänna arvsfonden att stödmottagaren både har orsakat den
felaktiga utbetalningen och borde ha insett detta, dvs. varit i ond tro.
I många andra regleringar om statsbidrag till civilsamhället kan
bidrag återkrävas antingen om bidragstagaren har orsakat den felaktiga utbetalningen eller om den felaktiga utbetalningen skett av
annan anledning och bidragsmottagaren varit i ond tro.
Det är svårt att se vilka skäl som kan ligga bakom den nuvarande
utformningen av den aktuella återkravsgrunden i lagen om Allmänna
arvsfonden. Lagens förarbeten ger inte någon ledning i frågan. Det
bör understrykas att det inte har framkommit att det finns några
problem med tillämpningen av den nuvarande bestämmelsen. Antalet ärenden som överlämnas till Kammarkollegiet för återkrav är
dock ganska litet – under tioårsperioden 2008–2017 överlämnades
sammanlagt 22 ärenden, vilket motsvarar cirka två överlämnanden
per år. Mot bakgrund av att återkravsgrunderna i merparten av de
förordningar som reglerar statsbidrag till det civila samhället är förhållandevis enhetligt utformade framstår det emellertid som ändamålsenligt att hantera beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden på
motsvarande sätt som görs i de fallen. Stöd ur Allmänna arvsfonden
ska därför betalas tillbaka om mottagaren genom att lämna oriktiga
uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller om stödet ur fonden
av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp
och mottagaren borde ha insett detta. Ändringen innebär en utvidgning av möjligheterna att återkräva stöd, eftersom det till skillnad
mot vad som gäller i dag blir möjligt att återkräva stöd i de fallen
stödmottagaren inte har orsakat en felaktig utbetalning men varit i
ond tro.
För många statsbidrag är det möjligt att återkräva utbetalade
medel, om mottagaren inte följer villkoren i bidragsbeslutet. Frågan
är om en så bred återkravsmöjlighet bör införas även för Allmänna
arvsfondens stödgivning. Utbetalat stöd skulle med en sådan bestämmelse kunna återkrävas även om den mottagande organisationen
uppfyllde kraven för att få stöd vid tidpunkten för utbetalningen av
stödet. Vid felaktiga utbetalningar skulle inte heller den mottagande
organisationens goda tro spela någon roll för återbetalningsskyldigheten. En så långtgående och generell återkravsgrund framstår inte
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som nödvändig. Det får normalt antas att stöd som betalas ut så
länge den mottagande organisationen uppfyller villkoren för stöd är
till förmån för Allmänna arvsfondens målgrupper. Utgångspunkten
bör därför vara att det saknas anledning att återkräva stödet när stödmottagaren vid en senare tidpunkt bryter mot villkoren. De befintliga
återkravsgrunderna, som t.ex. gör det möjligt att återkräva stöd som
inte har förbrukats inom angiven tid eller för avsett ändamål, bedöms
ge tillräckliga möjligheter att återkräva utbetalda medel i de fall det
är rimligt att frångå den angivna utgångspunkten. En allmän möjlighet att återkräva utbetalat stöd i de fall villkor i beslutet har följts
bör därför inte införas.
När det gäller det föreslagna demokrativillkoret förhåller det sig
dock annorlunda. Demokrativillkoret är avsett att skydda samhället
mot synnerligen allvarliga och farliga angrepp – terroristbrott – samt
värna grundläggande mänskliga rättigheter. Ett brott mot demokrativillkoret är alltid en så allvarlig överträdelse att även den verksamhet som bedrivits innan överträdelsen äger rum måste ifrågasättas. Om det exempelvis under ett projekts gång visar sig att stödmottagaren samlat in pengar till terrorism så skulle det vara orimligt
att inte återkräva hela det stöd som har utbetalats under projektets
gång, oavsett om utbetalningarna skett före eller efter den konstaterade överträdelsen. Även mindre allvarliga överträdelser av demokrativillkoret, dvs. ageranden som brister i respekten för de mänskliga rättigheterna, bör leda till återkrav av hela det utbetalade stödet.
Vi föreslår därför att stöd ur fonden ska betalas tillbaka om mottagaren bryter mot demokrativillkoret. Det innebär att brott mot
demokrativillkoret utan undantag ska leda till såväl att stödbeslutet
återkallas som att tidigare utbetalat stöd återkrävs. Det förtjänar
framhållas att demokrativillkoret inte endast omfattar organisationens agerande – även ageranden från en företrädare, en samarbetsorganisation eller en samarbetsorganisations företrädare kan leda till
att organisationen utesluts från stöd. När det inte är organisationen
själv som agerar finns det dock, beroende på hur allvarligt agerandet
har varit, möjlighet för organisationen att vidta åtgärder mot agerandet för att komma i fråga för stöd. I ett sådant fall anses organisationen inte ha brutit mot demokrativillkoret och ett återkrav kan
då inte ske.
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Skyldigheten att i vissa fall återbetala stöd till lokaler
eller anläggningar ska förtydligas
För stöd till lokaler eller anläggningar finns en särskild återkravsbestämmelse som innebär att sådant stöd helt eller delvis ska återbetalas om lokalen eller anläggningen inom en tioårsperiod från det
att stödet beviljades får ändrad användning eller säljs utan Arvsfondsdelegationens medgivande. Den nuvarande lagtexten är otydlig
på så sätt att den ger intryck av att det endast är vid försäljning av
lokalen eller anläggningen, och inte vid en ändrad av användning av
den, som tioårsgränsen gäller. Det framgår dock av förarbetena
(prop. 2002/03:136 s. 37) att tidsbegränsningen avser både försäljning och ändrad användning. Detta bör komma till tydligare uttryck
i bestämmelsen. Enligt de förslag vi lämnar i avsnitt 8.4 ska dessutom
en femårsperiod i stället gälla i vissa fall. Med hänsyn härtill föreslår
vi att stöd till en lokal eller anläggning ska återbetalas helt eller delvis,
om den säljs eller användningen av den ändras utan Arvsfondsdelegationens medgivande inom en tioårsperiod eller, om den kortare tiden gäller för stödet, en femårsperiod.
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11

Elektronisk underskrift
av ansökningar om stöd
ur Allmänna arvsfonden?

11.1

Inledning

Enligt lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden ska ansökningar
om stöd ur Allmänna arvsfonden vara egenhändigt undertecknade av
sökanden eller dennes ombud. I våra direktiv framhålls att det sker
en utveckling mot mer digitalisering och administrativa förenklingar, t.ex. vid ansökningar via internet där elektronisk identifiering
i viss utsträckning godtas. Frågan om det är motiverat att upprätthålla ett krav på att en ansökan ska vara egenhändigt undertecknad
bör enligt direktiven därför ses över. Direktiven anger att vi ska
analysera och ta ställning till om en ansökan om stöd ur fonden fortsatt
ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud
eller om andra former av identifiering kan godtas och, i förekommande
fall, bedöma vilka krav som bör ställas i det sammanhanget.

11.2

Nuvarande reglering

En ansökan om stöd ur fonden ska vara skriftlig och innehålla de
uppgifter som behövs för att bedöma sökandens förutsättningar att
få stöd ur fonden. Ansökningen ska dessutom vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud (9 § lagen om Allmänna
arvsfonden).
Bestämmelser om förfarandet vid ansökningar om stöd ur Allmänna arvsfonden lagreglerades först genom införandet av den nuvarande lagen om Allmänna arvsfonden. I förarbetena anges inte några
skäl till varför ansökningar om stöd ur fonden ska vara egenhändigt
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undertecknade (se SOU 1992:120 s. 101 och prop. 1993/94:124
s. 26 f.). I Justitiedepartementets promemoria Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar (2017-06-30,
Ju 2017/05823/KRIM) redovisas några allmänna skäl till varför det
finns krav på undertecknande. I promemorian (s. 27 f.) anges följande
om författningskrav på underskrift och anpassningar av sådana krav till
elektronisk hantering.
Krav på underskrift kan betecknas med ett antal olika termer och
lokutioner, t.ex. underskriven, undertecknad och namnteckning. Ibland
kompletteras de olika termerna med termen egenhändig. Exakt vad ett
sådant krav egentligen innebär är inte helt klart. Det finns ingen
bestämmelse som anger hur kravet ska fullgöras och några vägledande
förarbetsuttalanden är svåra att finna såväl i fråga om hur kravet kan
fullgöras som för vilka syften det finns. Att underskriften på något sätt
och i någon form ska ange en utställare torde dock vara självklart. Ibland
ger underskriften uttryck för en vilja. Den som skriver under något får
anledning att överväga innebörden och vikten av det som undertecknas.
I andra fall kan huvudsyftet med underskriften vara att koppla handlingen till en utställare och därmed garantera att viljeyttringen härrör
från honom eller henne. I båda fallen är det utställarverifikationen som
är det väsentliga. En underskrift har vidare ofta säkerhetsrelaterade
funktioner genom att den utgör underlag för äkthetsprövning, bevissäkring och originalkvalitet. Syftet med dessa funktioner är att ge skydd
mot förfalskning och förnekande.
De olika formuleringarna är knappast avsedda att ha olika innebörd.
Någon sådan skillnad har inte heller framkommit vid den inventering av
formkrav som departementen tidigare har genomfört (se Ds 2003:29 s. 88).

Ett huvudsyfte med kravet på egenhändigt undertecknade i lagen om
Allmänna arvsfonden torde vara att identifiera den som har gjort
ansökningen och säkerställa äktheten av det som undertecknas. Eftersom stöd ur Allmänna arvsfonden inte får lämnas till enskilda personer,
torde kravet också syfta till att möjliggöra en kontroll av att den fysiska
personen som gjort ansökningen är behörig att göra ansökningen för
den sökande organisationens räkning. Organisationer som vill ansöka
om stöd ur fonden hänvisas till en standardiserad ansökningsblankett. Av den blankett som avser projektstöd framgår att sökanden genom undertecknandet godtar fondens Generella villkor för
stöd och bekräftar att organisationen och det planerade projektet
inte strider mot fondens krav på demokratiska värderingar. Enligt
ansökningsblanketten intygas genom undertecknandet också att de
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lämnade uppgifterna är riktiga och försäkras att projektstödet kommer att användas enligt de uppgifter som lämnats. Om de uppgifter
som lämnas inte är riktiga kan det stöd som utbetalas komma att
återkrävas (se 12 § första stycket 3 lagen om Allmänna arvsfonden).
Undertecknandet utgör alltså även ett underlag för bevissäkring.
Kraven på skriftlighet och egenhändigt undertecknande torde dessutom innebära att den som i en ansökan om stöd lämnar en osann
uppgift kan dömas för osant intygande enligt 15 kap. 11 § brottsbalken.

11.3

Elektroniska underskrifter, m.m.

Bakgrund
En e-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan användas för att identifiera innehavaren på elektronisk väg. E-legitimationen
kan användas av enskilda och av företrädare för företag eller myndigheter vid åtkomst till olika typer av e-tjänster. Den används också i
andra sammanhang, som vid informationsutbyte mellan myndigheter
och internt i organisationer. Dagens e-legitimationer gör det möjligt
för användaren att både identifiera sig elektroniskt, t.ex. vid inloggning i e-tjänster, och att förse uppgifter med en elektronisk underskrift.
Det finns fyra tillitsnivåer, grad av säkerhet, för elektronisk identifiering enligt internationell standard. Ju högre tillitsnivå en e-legitimation har, desto säkrare är e-legitimeringen, både vad gäller grad av
säkerhet i teknik och identifiering. Inom EU tillämpas tillitsnivåerna
låg, väsentlig och hög. Dessa motsvarar tillitsnivåerna 2, 3 och 4, som
den svenska E-legitimationsnämnden1 tillämpar, med undantag för
att ”hög” inte kräver personliga besök vid förnyelse av e-legitimationen vilket tillitsnivå 4 gör.
En elektronisk underskrift är uppgifter i elektronisk form som är
fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektronisk form
och som används av undertecknaren för att skriva under. En avancerad elektronisk underskrift är en elektronisk underskrift på vilken
det ställs höga krav på säkerhet och kryptering. Det finns också
kvalificerade elektroniska underskrifter med mycket höga sådana
E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet som stödjer och samordnar offentlig sektor
i frågor som rör säker e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt.
1
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krav (se mer om dessa krav nedan under rubriken eIDAS-förordningen). Elektronisk underskrift har samma innebörd som termen elektronisk signatur, som användes i den numera upphävda
lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (signaturlagen). Denna lag innehöll bestämmelser som genomförde Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december
1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer i svensk
rätt (signaturdirektivet). Termen elektronisk signatur har dock
genom senare unionslagstiftning ersatts med termen elektronisk
underskrift (se nedan).
Elektroniska underskrifter kan produceras på två olika sätt. Vid
direkt underskrift används ett underskriftscertifikat som e-legitimationsutfärdaren har försett användaren med för att framställa den
elektroniska underskriften. Vid indirekt underskrift används ett underskriftscertifikat som leverantören av en till e-legitimationer fristående
underskriftstjänst förfogar över. Kopplingen till personen som
undertecknar – och det som undertecknas – skapas vid en indirekt
underskrift genom att den fristående underskriftstjänsten begär att
undertecknaren legitimerar sig och aktivt väljer att skriva under. Det
finns ingen direkt koppling mellan tillitsnivå och underskrift. Det
kan dock komma att krävas en viss tillitsnivå på en e-legitimation för
att kunna uppfylla kraven för avancerad eller kvalificerad underskrift
för det fall att det rör sig om en indirekt underskrift.2
För att hantera elektronisk identifiering och elektronisk underskrift krävs det flera aktörer. Förutom innehavaren av e-legitimationen finns det även en tjänstetillhandahållare som använder internet som gränssnitt mot sina kunder eller användare och en utfärdare
som tillhandahåller e-legitimationer och som själv eller med hjälp av
någon annan part utför identifieringen vid användningen av e-legitimationer. För att ett system med e-legitimationer ska fungera krävs
att samtliga inblandade parter uppfattar det som tillförlitligt. Detta
säkerställs genom att det i avtal mellan tillhandahållare av e-tjänster,
utfärdare av e-legitimationer och innehavare av e-legitimationer fastställs vilka regler var och en ska följa. Tjänstetillhandahållaren förlitar
sig på e-legitimationen för att identifiera innehavaren av denna eller
för att kontrollera innehavarens underskrift av ett elektroniskt dokument utifrån information som tillhandahålls av utfärdaren av e-legiti2

eSam, Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter, s. 59.
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mationen, eller någon som handlar på dennes vägnar. Tjänstetillhandahållaren kallas därför även förlitande part. För de tjänster som
utfärdaren av e-legitimationen, eller någon som handlar på dennes
vägnar, utför används termen betrodda tjänster.
Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster
har i sitt slutbetänkande reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) föreslagit att staten ska utfärda en elektronisk identitetshandling som bl.a. ska kunna användas för identifiering hos myndigheter. I betänkandet har som skäl för förslaget angetts
att det bör vara ett statligt åtagande att det finns en tillförlitlig process
för grundidentifiering, dvs. att säkerställa individers identitet. Dessutom säkras att medborgare och folkbokförda kan få en elektronisk
identitetshandling. I betänkandet föreslås att den statliga elektroniska identitetshandlingen ska vara på den högsta tillitsnivån, i dag
tillitsnivå 4.
eIDAS-förordningen
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den
23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för
elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (eIDAS-förordningen) innehåller
en rättslig ram för elektronisk identifiering och så kallade betrodda
tjänster samt regler för de som tillhandahåller de betrodda tjänsterna.
Syftet med förordningen är att öka förtroendet för elektroniska transaktioner på den inre marknaden genom att skapa en gemensam grund
för ett säkert elektroniskt samspel mellan företag, medborgare och
offentliga myndigheter inom unionen. Regleringen är uppdelad i två
huvudsakliga delar, (1) krav på ömsesidigt erkännande av anmälda elegitimationer och (2) krav på tillhandahållande av betrodda tjänster
och en rättslig ram för sådana tjänster. Förordningen ställer även
krav på tillhandahållare av betrodda tjänster. Som betrodd tjänst definieras bl.a. skapande, kontroll och validering av elektroniska underskrifter och certifikat kopplade till elektroniska underskrifter (artikel 3). För de frågor som behandlas i detta betänkande är det främst
den andra delen som är av intresse.
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Förordningens materiella delar började tillämpas den 1 juli 2016.
Från och med den 29 september 2018 krävs också att svenska myndigheter erkänner utländska e-legitimationer i svenska e-tjänster.
Regleringen av elektroniska underskrifter i eIDAS-förordningen
skiljer sig inte i någon större utsträckning från den tidigare regleringen i det upphävda signaturdirektivet. Förordningen behåller uppdelningen i avancerade och kvalificerade elektroniska underskrifter,
och kraven för respektive nivå är snarlik den som gällt enligt äldre
regler. Den nya regleringen gäller emellertid direkt utan nationellt
genomförande, vilket syftar till att råda bot på den bristande harmoniseringen inom EU. Dessutom omfattar eIDAS-förordningen
en bredare kategori av betrodda tjänster än signaturdirektivet.
Enligt förordningen definieras elektronisk underskrift som uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till
andra uppgifter i elektronisk form och som används av undertecknaren för att skriva under (artikel 3.11).
En avancerad elektronisk underskrift är en elektronisk underskrift
som uppfyller följande krav (artikel 3.11 och 26).
1. Den ska vara unikt knuten till undertecknaren.
2. Undertecknaren ska kunna identifieras genom den.
3. Den ska vara skapad på grundval av uppgifter för skapande av
elektroniska underskrifter som undertecknaren med hög grad av
tillförlitlighet kan använda uteslutande under sin egen kontroll.
4. Den ska vara kopplad till de uppgifter som den används för att
underteckna på ett sådant sätt att alla efterföljande ändringar av
uppgifterna kan upptäckas.
En kvalificerad elektronisk underskrift är en avancerad elektronisk
underskrift som skapas med hjälp av en kvalificerad anordning för
underskriftframställning och som är baserad på ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter (artikel 3.12).
Det finns inga krav på medlemsstaterna att använda sig av kvalificerade elektroniska underskrifter. Sådana krav kan dock i högre
grad komma att ställas genom olika former av gränsöverskridande
tjänster eller samarbeten. Svenska elektroniska underskrifter anses
generellt sett uppfylla kraven för avancerade elektroniska underskrifter (se t.ex. prop. 2015/16:125 s. 209).
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Kvalificerade elektroniska underskrifter ska enligt eIDAS-förordningen ha samma rättsliga verkan som en handskriven underskrift
(artikel 25). Detta hindrar inte att en nationell rättsordning kan ge
även andra former av elektroniska underskrifter samma rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Det finns också ett undantag
enligt vilket förordningen inte påverkar regler i nationell rätt som
avser rättsliga eller förfarandemässiga skyldigheter avseende formkrav (artikel 2). I de fall ett formkrav anses innebära ett krav på fysiskt
undertecknande har det kravet alltså företräde framför eIDAS-förordningens reglering av rättslig verkan för elektroniska underskrifter.

11.4

Uppgifterna i en ansökan om stöd ur
Allmänna arvsfonden ska få undertecknas
med en avancerad elektronisk underskrift

Förslag: Arvsfondsdelegationen ska få tillåta att en ansökan om
stöd undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift
som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den
ursprungliga lydelsen.

Skälen för förslaget
Inledning
Utvecklingen går mot allt mer digitalisering och det blir allt vanligare
att enskilda förväntar sig att kunna kommunicera med myndigheter
via internet. Regeringen har under de senaste åren i budgetpropositionerna framhållit den digitala teknikens effektivitetspotential
och aviserat särskilda satsningar för att stimulera utvecklingen.
I budgetpropositionen för 2016 uttalade regeringen att digitala tjänster, så långt det är möjligt och där det är relevant, ska vara förstahandsval vid den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag (prop. 2015/16:1, utgiftsområde 22, avsnitt 4.5.1).
Detta är grunden i regeringens satsning Digitalt först. Den nya
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tekniken innebär en stor effektiviseringspotential och kan också
bidra till att förstärka förvaltningens öppenhet (prop. 2009/10:175
s. 2). I budgetpropositionen för 2018 anges att regeringens mål för
digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är en enklare vardag
för medborgare, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
(prop. 2017/18:1, utgiftsområde 2, s. 93).
Att införa en möjlighet att ansöka om stöd ur Allmänna arvsfonden
på elektronisk väg är ett naturligt steg i digitaliseringsutvecklingen.
Det finns också andra starka skäl för att införa ett elektroniskt ansökningsförfarande. Ett skäl är att det kan bidra till en förenklad ärendehantering och en effektivisering av Arvsfondsdelegationens hantering
av ansökningar, bl.a. genom att de manuella pappers- och registreringsarbetena automatiseras. Även för sökande organisationer kan ett
elektroniskt ansökningsförfarande innebära effektivitetsvinster, eftersom upprättandet och ingivandet av en elektronisk ansökan kräver
mindre arbete än vad en motsvarande pappersbaserad ansökan gör.
Dessutom kan ett elektroniskt förfarande innehålla olika slag av
stöd- och hjälpfunktioner som underlättar upprättandet av ansökan
och minskar risken för fel. Vi bedömer därför att det är en viktig del av
fondens utvecklingsarbete att göra det möjligt för sökande organisationer att ge in ansökningar om stöd i elektronisk form.
Det är Kammarkollegiet som, enligt förordningen (2004:484) om
Allmänna arvsfonden, ansvarar för administrativa och handläggande
uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Kammarkollegiets uppgifter
regleras mer ingående i en överenskommelse. Av den nu gällande
överenskommelsen framgår bl.a. att Kammarkollegiet ska svara för
kanslifunktioner och teknikstöd. Om det införs ett elektroniskt
ansökningsförfarande är det alltså enligt den rådande ordningen
Kammarkollegiet som ansvarar för de tekniska lösningarna. Det kan
noteras att det i de ärendetyper som Kammarkollegiet i övrigt handlägger, med några undantag, saknas möjlighet att göra ansökningar
elektroniskt. Kollegiet bedriver dock ett utvecklingsarbete mot mer
digitalisering. Vårt uppdrag har begränsats till frågan om en ansökan
om stöd ur fonden ska vara egenhändigt undertecknad eller inte, och
frågan om ett elektroniskt ansökningsförfarande ligger därför utanför uppdraget. Kravet på egenhändigt undertecknande är dock ett hinder mot att införa ett elektroniskt ansökningsförfarande, eftersom
kravet inte kan uppfyllas på annat sätt än genom namnteckning med
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penna på papper (se t.ex. rättsfallet RÅ 2002 not 206, Ds 2003:29
s. 90 f., prop. 2005/06:135 s. 27 och prop. 2011/12:126 s. 10). Genom
kravet utesluts alltså i dag att ansökningar om stöd ur fonden görs i
annan form än pappersform.
Det förtjänar att framhållas att de övriga lagstadgade kraven på
ansökningar om stöd ur fonden inte hindrar ett elektroniskt ansökningsförfarande. Vad särskilt gäller kravet på att ansökningar ska
vara skriftliga så syftar ett sådant krav normalt inte till att föreskriva
pappersform utan till att utesluta flyktiga former för kommunikation och dokumentation för att i stället åstadkomma en beständig,
entydig och lätt kommunicerad hantering. Detta syfte anses kunna
uppfyllas även med elektroniska rutiner (jfr Ds 2003:29 s. 94).
Ansökningar om stöd ur Allmänna arvsfonden ska få undertecknas
med en elektronisk underskrift
Syftet med översynen av lagens krav på att ansökningar om stöd ur
fonden ska vara egenhändigt undertecknade är alltså att möjliggöra
en utveckling mot mer digitalisering och administrativa förenklingar
samt att ta bort det hinder mot ett elektroniskt ansökningsförfarande som kravet utgör. Ett sätt att undanröja detta hinder är att
ta bort kravet på undertecknande helt och låta den allmänna regleringen
i förvaltningslagen (2017:900) gälla. Förvaltningslagen innehåller varken något krav på att en ansökan måste vara skriftlig eller undertecknad men ger den myndighet som handlägger ett ärende möjlighet
att begära att en handling bekräftas av avsändaren om myndigheten
anser att det behövs (21 §). Bekräftelsen kan ske genom egenhändigt
undertecknande eller på annat sätt. Det är myndigheten själv som får
avgöra på vilket sätt bekräftelse ska ske (prop. 2016/17:180 s. 306 f.).
För det fall en ansökan görs skriftligen kan alltså myndigheten
begära att den bekräftas genom att sökanden t.ex. egenhändigt
undertecknar den.
Vi bedömer att det även fortsättningsvis bör krävas att ansökningar om stöd undertecknas, bl.a. med hänsyn till den viktiga bevissäkrande funktion som ett sådant krav har. Arvsfondsdelegationen
har också framfört att den fortsatt vill kräva att alla ansökningar
undertecknas, antingen egenhändigt eller elektroniskt. Lagen bör därför även fortsättningsvis innehålla ett krav på att ansökningar om
stöd ska vara undertecknade.
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En lösning som har valts i några enstaka fall när krav på undertecknande under senare år har anpassats till digitala rutiner är att
anse begreppet undertecknande vara teknikoberoende (se t.ex.
prop. 2010/11:165 s. 346 och prop. 2016/17:142 s. 41 och 61). I många
fall har emellertid begreppet undertecknande fått behålla sin ursprungliga innebörd, nämligen att det endast kan uppfyllas genom
namnteckning med penna på papper. Kravet har då kompletterats
med en möjlighet till elektronisk underskrift, ofta med angivande av
att den elektroniska underskriften ska vara av viss kvalitet. Kvalitetskraven har vanligen inte konkretiserats i bestämmelserna utan
hänvisning har skett till den numera upphävda signaturlagen. Denna
lag hade sin grund i signaturdirektivet som har ersatts av eIDASförordningen. Hänvisning sker därför nu i stället till eIDAS-förordningen i den ursprungliga lydelsen. Denna hänvisningsteknik har
använts t.ex. i 45 kap. 4 § rättegångsbalken för elektronisk stämningsansökan i brottmål men även i ett stort antal andra författningar.
Som ytterligare exempel kan 11 § skuldsaneringslagen (2016:675),
111 kap. 5 § socialförsäkringsbalken, 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) och 9 kap. 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling nämnas. En variant av denna lagtekniska konstruktion har
varit att komplettera ett undertecknandekrav med en möjlighet att
skriva under elektroniskt men utan angivande av vilken kvalitet som
ska gälla för den elektroniska underskriften. Kvalitetskraven har då
i stället reglerats på lägre normgivningsnivå, t.ex. i förordning eller
myndighetsföreskrifter (se bl.a. prop. 2013/14:236 s. 14 ff.).
En möjlighet är alltså att införa ett teknikoberoende underskriftskrav. En fördel med en sådan lösning är att regleringen inte ger
intryck av att ansökningar i pappersformat är huvudregel. Denna
lagstiftningsteknik har emellertid endast tillämpats undantagsvis och
förutsätter kompletterande reglering i förordning eller myndighetsföreskrifter i fråga om t.ex. vilka kvalitetskrav som ska gälla för elektroniska underskrifter. Mot bakgrund av hur kravet på undertecknande enligt lagen om Allmänna arvsfonden har tillämpats bedömer
vi att ett teknikoberoende underskriftskrav skulle riskera att bli otydligt. Den andra möjligheten, att komplettera det nuvarande kravet på
egenhändigt undertecknande med en möjlighet till elektronisk underskrift, är mot den bakgrunden att föredra. Med en sådan lagstiftningsteknik framgår de kvalitetskrav som ställs på den elektroniska
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underskriften direkt av bestämmelsen. Att på detta sätt samla regleringen av möjligheten att använda sig av en elektronisk underskrift
bidrar till att regleringen blir tydlig, eftersom bestämmelserna inte
sprids ut i ytterligare föreskrifter.
Vi föreslår mot den angivna bakgrunden att Arvsfondsdelegationen ska få tillåta att en ansökan om stöd undertecknas med en
elektronisk underskrift. Det är dock viktigt att kraven på bevissäkring m.m. kan uppfyllas även när en ansökan om stöd ur fonden
undertecknas med en elektronisk underskrift. Nedan redovisas därför
vilka kvalitetskrav som ska ställas på underskriften.
Vilka kvalitetskrav ska ställas på den elektroniska underskriften?
Som framgått ovan definieras i eIDAS-förordningen bl.a. begreppen
elektronisk underskrift, avancerad elektronisk underskrift och kvalificerad elektronisk underskrift. För dessa tre former av underskrifter
ställs det upp olika krav på säkerhet och kryptering. Vi bedömer att
det är angeläget att upphovsmannen till den elektroniska underskriften alltid kan identifieras på ett säkert sätt, eftersom den bevissäkrande funktionen annars skulle riskera att gå förlorad. Om det
endast skulle krävas en ”enkel” elektronisk underskrift, kan en säker
identifiering inte garanteras. För att ansvar för osant intygande ska
kunna komma i fråga när någon lämnar en osann uppgift i en elektronisk handling krävs också att handlingen har en utställarangivelse som
kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt (se 14 kap. 1 § andra stycket
och 15 kap. 11 § första stycket brottsbalken samt prop. 2012/13:74
s. 68–70).
Enligt eIDAS-förordningen finns då två varianter att välja mellan,
nämligen avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift. För
den sistnämnda ställs mycket höga säkerhetskrav. Vid valet mellan
dessa två underskrifter kan det konstateras att det i Sverige för närvarande inte används någon tjänst som uppfyller kraven på en kvalificerad elektronisk underskrift. De e-legitimationer som tillhandahåller tjänster för e-underskrifter och som hittills använts i Sverige
anses uppfylla kraven på en avancerad elektronisk underskrift. Mot
denna bakgrund och med beaktande av att det även för en avancerad
elektronisk underskrift ställs höga krav på säkerhet och kryptering,
bör denna nivå på underskriften väljas.
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Det bör sålunda ställas krav på att en ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden som undertecknas elektroniskt ska skrivas under
med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel
3 i eIDAS-förordningen.
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Vissa frågor om avstående av arv

12.1

Inledning

Av lagen om Allmänna arvsfonden (1994:243) följer att arv och försäkringsbelopp som har tillfallit fonden under vissa förutsättningar får
avstås till någon annan. Arv eller försäkringsbelopp får helt eller delvis
avstås till någon annan, om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren
eller till andra särskilda omständigheter kan anses stämma överens
med arvlåtarens yttersta vilja (24 § första meningen). Även i annat
fall får arv eller försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens släkting eller
någon annan person som har stått arvlåtaren nära, om det kan anses
skäligt (24 § andra meningen). Dessutom får arv som utgörs av egendom, vilken är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt
eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt, avstås till en juridisk
person som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen
på lämpligt sätt (25 § första stycket). I de fallen får också, om det finns
särskilda skäl, ett belopp av det arv som tillfallit fonden tillsammans
med egendomen avstås till mottagaren av denna att användas för sådana
omedelbara åtgärder som är nödvändiga för att bevara egendomen
(25 § andra stycket).
Enligt kommittédirektiven ska vi
• analysera om bestämmelsen om avstående av arv eller försäkringsbelopp till släkting eller annan person som stått arvlåtaren
nära enligt 24 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfonden
bör moderniseras och förtydligas och vid behov lämna lämpliga
författningsförslag,
• överväga och föreslå hur Allmänna arvsfondens intressen ska tillgodoses vid arvsavståenden enligt 25 § första stycket lagen om
Allmänna arvsfonden när mottagaren inte följer sina åtaganden,
och
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• ta ställning till regeringens del i beslutsfattandet i ärenden om
avstående av arv och försäkringsbelopp mot bakgrund av regeringens ambition att i så liten utsträckning som möjligt handlägga
förvaltningsärenden och, om det bedöms befogat, föreslå en
annan ordning.

12.2

Nuvarande reglering

12.2.1

Arvsavstående på grund av arvlåtarens
yttersta vilja eller till närstående

Bakgrund
Vid Allmänna arvsfondens inrättande år 1928 fick fonden, enligt en
bestämmelse i 5 kap. 3 § lagen (1928:279) om arv, endast avstå arv
till arvlåtarens ”skyldeman” eller annan som stått arvlåtaren nära.
Dessutom var det ett krav att ett avstående med hänsyn till omständigheterna fick anses ”billigt”.
Genom lagändringar som trädde i kraft år 1969 infördes en möjlighet att avstå arv, om ett avstående med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller andra särskilda omständigheter kan anses överensstämma
med arvlåtarens yttersta vilja. Av förarbetena (SOU 1967:2 s. 69) framgår att lagändringen syftade till att utvidga möjligheterna att avstå
arv som tillfallit fonden. Skälet för utvidgningen var att den restriktiva tillämpningen av bestämmelsen om arvsavståenden kunde uppfattas som stötande av allmänheten, eftersom den innebar att arv inte
kunde avstås till juridiska personer och att ett avstående i regel
endast ansågs skäligt om sökanden var i behov av egendomen.
Med ikraftträdandet av den nuvarande lagen om Allmänna arvsfonden år 1994 infördes en möjlighet att också avstå försäkringsbelopp som utfaller efter arvlåtarens död men som inte ingår i arvlåtarens kvarlåtenskap (se prop. 1993/94:124 s. 30 f.).
Avståenden som är förenliga med arvlåtarens yttersta vilja
Enligt den nu gällande bestämmelsen i 24 § första meningen lagen
om Allmänna arvsfonden får arv eller försäkringsbelopp som har
tillfallit Allmänna arvsfonden helt eller delvis avstås till någon annan,
om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller till andra
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särskilda omständigheter kan anses stämma överens med arvlåtarens
yttersta vilja. Av bestämmelsens förarbeten (prop. 1969:83 s. 32 och
47) framgår att den yttersta viljan bör ha kommit till uttryck på ett
tillfredsställande och otvetydigt sätt, t.ex. genom samtalsvis fällda
yttranden eller andra förordnanden som inte har karaktär av testamente i rättslig mening. I vissa fall kan arvlåtarens yttersta vilja framgå
utan att något direkt uttalande om kvarlåtenskapen har gjorts, exempelvis om omständigheterna talar för att arvlåtaren felaktigt trott att
en viss person hade arvsrätt efter honom. Enbart det förhållandet att
arvlåtaren har varit medlem i ett samfund eller en förening och visat
intresse för samfundets eller organisationens verksamhet bevisar däremot inte utan vidare att arvlåtarens yttersta vilja har varit inriktad
på att tillgodose organisationen. Avstående bör kunna ske till förmån för både fysiska och juridiska personer, och mottagarens ekonomiska situation bör i princip inte tillmätas någon betydelse.
Avstående till närstående
Enligt 24 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfonden får även
i annat fall arv eller försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens släkting
eller någon annan person som har stått arvlåtaren nära, om det kan
anses skäligt. Bestämmelsen härstammar från den ovan nämnda
bestämmelsen i den numera upphävda lagen om arv och i förarbetena
(SOU 1925:43 s. 260 f.)1 till den lagen angavs bl.a. följande.
För närvarande sker efterskänkande av danaarv till förmån för – förutom efterlevande make – skyldemän, vilkas arvsrätt preskriberats, barn
utom äktenskap och anförvanter till dem, fosterbarn, fostersyskon,
makes arvingar och andra oskylda personer. De personer, till vilka
danaarv efterskänkts, äro således skyldemän till arvlåtaren eller andra
personer, som stått honom nära. Om det, efter en begränsning av
arvsrätten enligt beredningens förslag, skulle inträffa, att ascendenter i
fjärde parentelen finnas i livet vid arvlåtarens död, bör arvet naturligen
avstås till dem, om de äro i behov av kvarlåtenskapen eller det av andra
skäl, exempelvis att egendomen kommit från dem, får anses billigt, att
det sker. Jämväl till andra skyldemän än de nu nämnda kan ett avstående
vara påkallat. Särskilt då samäganderätt, t.ex. i en jordbruksfastighet
bestått mellan arvlåtaren och en hans icke arvsberättigade skyldeman,
kan understundom ett efterskänkande av arvlåtarens andel till förmån
för denne framstå som av billighet påkallat. Efterskänkande bör ock
Uttalandet redovisas också i NJA II 1928 s. 390 f. men i propositionen (prop. 1928:17) berörs
inte alls frågan om hur bestämmelsen ska tillämpas.
1
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kunna ske till förmån för oskylda personer, som stått arvlåtaren nära.
Särskilt gäller detta i de fall, då arvlåtaren bidragit till deras uppehälle
eller fråga är om person, som hjälpt arvlåtaren eller tagit vård om honom.
I detta sammanhang må erinras om vad beredningen ovan vid 1 § anfört
därom, att avstående av det allmännas rätt till arv efter tillkomsten av
allmänna arvsfonden över huvud taget torde komma att ske i mindre
omfattning än förut.2 Med hänsyn till vad nu anförts, har beredningen i
förevarande paragraf föreslagit, att arv, som tillfallit allmänna arvsfonden, må, där det med hänsyn till omständigheterna får anses billigt,
av Konungen helt eller delvis avhändas fonden till förmån för skyldeman
eller annan, som stått arvlåtaren nära.

I dessa förarbetsuttalanden anges alltså, med lite modernare språk,
följande exempel på fall där det kan vara skäligt (”billigt”) att avstå
arv till en släkting eller annan närstående.
1. Släktingar i den fjärde arvsklassen/parentelen (dvs. arvlåtarens
mormors, morfars, farmors eller farfars föräldrar) som är i livet,
om de är i behov av kvarlåtenskapen eller om det av andra skäl får
anses skäligt att arvet avstås till dem. Ett sådant annat skäl kan
vara att egendomen har kommit från släktingen.
2. Andra släktingar – om t.ex. arvlåtaren och en inte arvsberättigad
släkting har samägt en jordbruksfastighet eller annan egendom
kan det i en del fall vara skäligt att avstå arvlåtarens andel till
släktingen.
3. Andra personer som inte är släkt med arvlåtaren men som har
stått honom eller henne nära. Det gäller särskilt då arvlåtaren har
bidragit till personens försörjning eller om personen har hjälpt
eller vårdat arvlåtaren.
Bestämmelsen har därefter genomgått flera redaktionella ändringar.
Senare förarbetsuttalanden är kortfattade och hänvisar i princip
endast till de ovan citerade uttalandena. I Arvsfondsutredningens
betänkande Allmänna arvsfonden (SOU 1967:2 s. 70) anges följande.

Vid 1 § hade beredningen anfört att över en tredjedel av alla arvsavstående skedde till förmån
för efterlevande make och att sådana avståenden inte längre skulle vara nödvändiga till följd av
att beredningen föreslog en utvidgad arvsrätt för makar.
2
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Fall torde kunna uppstå då det saknas hållpunkter för att bedöma arvlåtarens yttersta vilja men då ett avstående är i hög grad motiverat. Som
exempel kan nämnas att arvlåtaren efterlämnar en vårdarinna eller trotjänarinna, för vilken han inte sörjt på annat sätt, eller barn utom äktenskap eller andra icke arvsberättigade släktingar i små omständigheter.
För dessa och andra fall som nämndes i förarbetena till den nuvarande
bestämmelsen i 5 kap. 3 § ÄB bör en motsvarighet till regeln i nämnda
paragraf finnas kvar. I dessa fall bör även i fortsättningen bedömningen
av om det är billigt att avstå arvet ske huvudsakligen med utgångspunkt
från en behovsprövning.

I den efterföljande propositionen (prop. 1969:83 s. 47), som inte
upprepar uttalandena om ”vårdarinnor” och ”trotjänarinnor”, anges
följande.
Med hänsyn till att det ibland kan vara svårt att få tillräckligt underlag
för att kunna bedöma arvlåtarens yttersta vilja bör emellertid, som
utredningen också föreslagit, den nuvarande möjligheten att avstå arv
till släkting eller annan som har stått arvlåtaren nära bibehållas vid sidan
av den föreslagna nya regeln. Härvid bör med närstående avses bara
fysisk person. Vidare bör en förutsättning för avstående med stöd av
denna regel vara, att avståendet kan anses billigt. Detta bör liksom
hittills bedömas huvudsakligen på grundval av en behovsprövning.

Någon ytterligare ledning för hur bestämmelsen ska tillämpas kan
alltså inte fås i de senare förarbetsuttalandena.
Tillämpningen av bestämmelsen om arvsavstående till närstående
i regeringens och Kammarkollegiets praxis
Enligt uppgifter från Kammarkollegiet görs prövningen av om arv
ska avstås på den aktuella grunden efter en sammantagen bedömning
av närstående- och skälighetsgraden i ansökningen. Denna sammantagna bedömning utgår från styrkan i beroendeförhållandet mellan
arvlåtaren och sökanden. En förutsättning är normalt att sökanden
personligen måste ha vårdat den avlidne i inte obetydlig omfattning,
men arv kan också avstås om sökanden har varit ekonomiskt beroende
av arvlåtaren. Om det bedöms ha funnits ett tillräckligt beroendeförhållande, är omfattningen av vården och under hur lång tid den har
ägt rum utgångspunkter för att bestämma det belopp som ska avstås.
En prövning av sökandens behov av egendomen görs också. Eftersom
det i regel inte är någon annan sorts egendom än en viss summa
pengar som avstås på den aktuella grunden, tar behovsprövningen
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sikte på sökandens ekonomiska förhållanden i allmänhet. En sökande
som har en medelinkomst anses normalt ha behov av egendomen
även om han eller hon äger sin bostad, t.ex. en villa eller en bostadsrätt. Om sökanden äger flera fastigheter, har en hög inkomst eller
har ansenliga kapitalinkomster anses han eller hon dock inte ha behov
av egendomen. Normalt avstås på den här grunden inte högre belopp
än 200 000–300 000 kronor.
Kammarkollegiet tillämpar också en praxis som innebär att i det
fallet kollegiet bedömer att ett affektionsföremål inte kan avstås på
någon av grunderna i 24 § lagen om Allmänna arvsfonden kan föremålet ändå överlåtas till sökanden. Om föremålet har ett ekonomiskt
värde erbjuds sökanden att köpa det till ett s.k. värderat marknadsvärde. Om föremålet däremot inte har något värde överlämnas det
direkt till sökanden.
För att få ett bredare underlag för vår analys av tillämpningen av
bestämmelsen i 24 § andra meningen har vi gjort en genomgång av
regeringens och Kammarkollegiets beslutspraxis under 2015–2017.
De beslut som har avsett avstående av arv enligt den aktuella bestämmelsen redovisas i korta referat i bilaga 3. Som berörs nedan (avsnitt 12.2.3) är beslut om arvsavstående helt beroende av en skönsmässig bedömning. Det är alltså fråga om en diskretionär rätt för
beslutsmyndigheten att avgöra om en ansökan om avstående av arv
ska beviljas. Detta gör det naturligtvis svårare att analysera besluten
och medför att det kan vara svårt att dra några säkra slutsatser av
dem. Med detta förbehåll redovisar vi nedan de iakttagelser vi gjort i
samband med praxisgenomgången.
Under perioden 2015–2017 meddelade regeringen och Kammarkollegiet sammanlagt 181 beslut i arvsavståendeärenden. I 86 av besluten prövades om hela eller delar av arvet skulle avstås på grund av att
sökanden var släkt med eller närstående till arvlåtaren och att ett
avstående var skäligt. I de flesta av de besluten hade dock sökanden
även åberopat att ett avstående var förenligt med arvlåtarens yttersta
vilja. I elva av de 86 besluten bifölls ansökningen på närståendegrunden, i ett av dem bifölls ansökningen på den andra grunden och i
övrigt avslogs ansökningarna. Samtliga bifallsbeslut meddelades av
Kammarkollegiet och i alla de besluten fäste kollegiet avseende vid
att sökanden hade vårdat eller hjälpt arvlåtaren. I fem av besluten
angavs inte vilket förhållandet mellan sökanden och arvlåtaren var, i
två fall var de sambor, i två fall kusiner och i två fall vänner.
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Av bifallsbesluten framgår bl.a. följande.3 För att arv ska kunna
avstås på grund av att någon stått arvlåtaren nära fordras ett närmare
beroendeförhållande, antingen att sökanden har varit beroende av
arvlåtaren för sitt uppehälle eller att arvlåtaren har varit beroende av
sökanden för hjälp, vård osv. En sökande som tagit vård om och
hjälpt arvlåtaren kan anses som närstående i lagens mening, om det
är klarlagt att vården och hjälpen har varit långvarig, frekvent och
utgått i mycket stor omfattning. Det är vidare av mycket stor betydelse att de uppgifter som sökanden lämnat om vården och hjälpen
kan bekräftas av utomstående personer. Den närmare samhörighet
som krävs för ett arvsavstående innebär att sedvanliga släktkontakter
inte räcker för att arvet ska avstås på denna grund. Inte heller är
enbart det förhållandet att man levt tillsammans under längre tid tillräckligt för att arv ska kunna avstås på grund av närstående i lagens
mening.
De ovan återgivna beslutsskälen ger intryck av att prövningen av
om det förelegat ett beroendeförhållande har varit en del av bedömningen av om sökanden och arvlåtaren har varit tillräckligt närstående.
I andra beslut antyds dock att prövningen av beroendeförhållandet har
varit en del av skälighetsbedömningen. Exempelvis angavs i ett
beslut att skäligheten av ett arvsavstående i huvudsak ska bedömas
med utgångspunkt från en behovsprövning, bl.a. kan närstående personer som har varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle få del av
arvet om deras ekonomiska förhållanden inte är alltför goda.4 Att
skälighetsbedömningen i vart fall har innefattat en behovsprövning,
som innebär att sökanden kan få del av arvet om hans eller hennes
ekonomiska förhållanden inte är alltför goda, framgår genomgående
av besluten.5 Några närmare överväganden om sökandens behov av
egendomen har emellertid endast undantagsvis gjorts.
Skälen för avslagsbesluten är oftast likalydande och har innebörden att det i det aktuella fallet har saknats ett sådant beroendeförhållande mellan sökanden och arvlåtaren som krävs för att arvet
ska kunna avstås. Endast i ett av besluten angavs uttryckligen att
Kammarkollegiets beslut 2015-02-20, dnr 13.2-4373-2013, beslut 2016-07-06,
dnr 13.2-1933-2015, och beslut avseende EM 2017-09-13, dnr 13.2-5841-2016.
4
Kammarkollegiets beslut 2017-05-30, dnr 13.2-6585-2016. Se även länsstyrelsens yttrande,
i vilket Kammarkollegiet instämmer, i Kammarkollegiets beslut 2015-01-30,
dnr 13.2-4467-2014.
5
Se t.ex. Kammarkollegiets beslut 2015-03-20, dnr 13.2-308-2011.
3
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sökandens ekonomiska förutsättningar är sådana att ett arvsavstående inte kunde anses skäligt.6
Flera av ansökningarna om arvsavstående har gjorts av arvlåtarens
efterlevande sambo. I dessa fall kan det särskilt noteras att varken
samboskapet i sig eller längden av det förefaller ha haft någon betydelse vid bedömningen av om en ansökan om arvsavstående skulle
beviljas – även för efterlevande sambor förefaller prövningen huvudsakligen ha avsett om det har funnits ett tillräckligt starkt beroendeförhållande mellan sökanden och arvlåtaren. I de flesta fall har
Kammarkollegiet gjort bedömningen att beroendeförhållandet har
varit för svagt. Det finns ett fall där samboskapet hade varat i 40 år
och där den efterlevande sambon inte ansågs ha varit beroende av
arvlåtaren och därför fick avslag på sin ansökan om arvsavstående.
Det finns även ett fall där sökanden och arvlåtaren hade varit sambor
i nästan lika lång tid, mer än 30 år, och sökanden förefaller ha hjälpt
arvlåtaren i stor utsträckning men där ansökningen avslogs trots att
sökanden hade uppgett att han inte skulle ha möjlighet att bo kvar i
den gemensamma bostaden om inte arvet avstods till honom. Samtidigt finns det en ansökan som fått bifall där samboskapet endast
hade varat i fem år men där sökanden hade vårdat och hjälpt arvlåtaren under tre av de åren på grund av arvlåtarens sjukdom.
Trots de ovan nämnda svårigheterna med att analysera en praxis
som väsentligen vilar på skönsmässiga bedömningar kan det utifrån
de beslut som omfattas av genomgången konstateras att släktskapet
mellan sökanden och arvlåtaren inte förefaller ha någon nämnvärd
betydelse för bedömningen av om arvet ska avstås på den aktuella
grunden. Genomgången ger inte heller något stöd för att det förhållandet att arvlåtaren och sökanden innehaft egendom med samäganderätt har någon betydelse vid bedömningen av om den samägda
egendomen ska avstås till sökanden. Likaså framstår det inte som att
sökandens behov av den egendom som omfattas av ansökningen,
oavsett om det rör sig om lösöre eller penningmedel, har någon framskjuten plats vid bedömningen av om egendomen ska avstås. Prövningen av om det är skäligt att avstå arvet till en närstående förefaller
i stället huvudsakligen ske utifrån en bedömning av om det har funnits
ett beroendeförhållande mellan sökanden och arvlåtaren. Ett beroendeförhållande kan enligt praxis föreligga antingen om sökanden
har varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle eller om arvlåtaren
6

Kammarkollegiets beslut 2016-08-16, dnr 13.2-4544-2015.
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har varit beroende av sökanden för hjälp eller vård. Av praxis följer
att denna hjälp och vård måste ha varit långvarig och frekvent samt
ha utgått i mycket stor omfattning för att en ansökan om arvsavstående ska beviljas.
12.2.2

Arvsavstående för kulturhistoriska ändamål m.m.

Enligt 25 § lagen om Allmänna arvsfonden får arv som utgörs av
egendom, vilken är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt, avstås till en juridisk person som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på lämpligt sätt. Om det finns särskilda skäl får ett belopp av
det arv som tillfallit fonden tillsammans med sådan egendom avstås
till mottagaren av denna att användas för sådana omedelbara åtgärder
som är nödvändiga för att bevara egendomen.
Möjligheten att avstå kulturhistorisk egendom m.m. infördes
år 1981. Möjligheten att då det finns särskilda skäl även avstå ett
belopp av arvet infördes år 1994. Vid konkurrens med bestämmelsen
i 24 § första meningen har enligt förarbetena arvlåtarens yttersta vilja
företräde. Av förarbetena (LU 1980/81:11 s. 22 och Ds Ju 1979:11
s. 148) framgår också att arvsavståenden för de angivna ändamålen
bör ske företrädesvis till museer, bibliotek, stiftelser och andra institutioner eller sammanslutningar; ibland kan det också vara lämpligt
att avstå egendomen till förmån för kommuner.
Enligt de förarbetsuttalanden (LU 1980/81:11 s. 22 f.) som gjordes vid införandet av bestämmelsen bedömdes det inte vara nödvändigt att förena arvsavståenden med villkor om hur egendomen
ska förvaltas, eftersom den endast får avstås till juridiska personer
som kan antas ha förutsättningar att sköta egendomen på avsett sätt.
Det förutsattes dock att den beslutande myndigheten alltid kräver
besked av den till vilken avståendet ska ske om hur egendomen är
avsedd att förvaltas och att myndigheten, om den inte är nöjd med
svaret, bör försöka få till stånd en överenskommelse med sökanden
om de åtgärder som bör vidtas. Innan egendomen avstås bör ett samråd normalt ske med myndigheter som har särskild sakkunskap när
det gäller att avgöra om egendomen är av sådant slag som bestämmelsen förutsätter.
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Ärenden om arvsavstående

Vem beslutar om arvavståenden?
Enligt 26 § lagen om Allmänna arvsfonden är det regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, Kammarkollegiet som beslutar om
avstående av arv och försäkringsbelopp. Av 13 § förordningen om
Allmänna arvsfonden framgår att Kammarkollegiet får besluta om
att avstå från arv eller försäkringsbelopp enligt de ovan redovisade
bestämmelserna i 24 och 25 §§ lagen om Allmänna arvsfonden, när
någon har ansökt om att egendom ska avstås. Om det i ett ärende
om avstående av arv eller försäkringsbelopp som tillfallit Allmänna
arvsfonden uppkommer någon fråga av särskild vikt från allmän synpunkt, ska kollegiet lämna över frågan med eget yttrande till regeringen för avgörande.
Förarbetena innehåller inte någon närmare anvisning om vad som
ska anses vara av ”särskild vikt från allmän synpunkt”. Ett exempel,
som har avgjorts av regeringen, var om ett arvsavstående av kulturhistoriska skäl kan innefatta egendom av kulturhistoriskt värde för
ett annat land än Sverige. Regeringen fann att så var fallet (se
skr. 2012/13:172 s. 43).
Tidigare gällde som ytterligare förutsättning för Kammarkollegiets
behörighet att besluta om arvsavstående att värdet av egendomen
enligt bouppteckningen inte översteg ett visst belopp. Beloppsgränsen var två miljoner kronor när den togs bort den 1 januari 2014 (se
13 § förordningen om Allmänna arvsfonden i dess ursprungliga
lydelse.).
Beslut om avstående av arv och försäkringsbelopp är beroende av
en skönsmässig bedömning. Det är alltså fråga om en diskretionär
rätt för beslutsmyndigheten att avgöra om en ansökan om avstående
ska beviljas. Besluten kan därför inte överklagas och i det fall regeringen meddelat ett beslut kan det inte bli föremål för rättsprövning
enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut.
Detta framgår av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD:s) avgöranden HFD 2017 ref. 2 och HFD:s beslut den 19 juni 2017 i mål
nr 3421-16, där det slås fast att en enskild inte kan hävda en rätt till
arvsavstående och att det alltså inte är fråga om en civil rättighet enligt
artikel 6.1 i Europakonventionen.
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Ansökningsprocessen
Den som vill att ett arv eller ett försäkringsbelopp som har tillfallit
fonden ska avstås helt eller delvis, ska enligt 27 § lagen om Allmänna
arvsfonden ansöka om detta hos Kammarkollegiet. Kammarkollegiet får uppdra åt länsstyrelsen att utreda frågan. Om Kammarkollegiet inte får besluta i ärendet, ska kollegiet överlämna handlingarna med eget yttrande till regeringen.
En ansökan om arvsavstående ska göras senast tre år efter dödsfallet eller efter det att arvet genom preskription har tillfallit fonden.
Om en ansökan har kommit in för sent ska den avvisas.
Regeringen har bemyndigats att meddela föreskrifter om vilka
länsstyrelser som ansvarar för uppgiften att utreda arvsavståendefrågor (27 § femte stycket). Regeringen har genom en bestämmelse
i förordningen om Allmänna arvsfonden koncentrerat detta ansvar
till sju länsstyrelser (13 a § förordningen om Allmänna arvsfonden).

12.3

Arvsavståenden till närstående

Förslag: Arv eller försäkringsbelopp ska få avstås till arvlåtarens
sambo eller någon annan som har stått arvlåtaren nära, om det
med hänsyn till mottagarens behov av egendomen eller av annan
anledning kan anses skäligt.

Skälen för förslaget
Bestämmelsen om arvsavstående till personer som stått arvlåtaren
nära bör moderniseras och förtydligas
I våra kommittédirektiv anges att bedömningen av om det är skäligt
att avstå arv eller försäkringsbelopp till arvlåtarens släkting eller
någon annan person som har stått arvlåtaren nära tar sin utgångspunkt i förarbetsuttalanden som är skrivna för länge sedan och i en
tid då samhället och de normer och värderingar som präglade det såg
väldigt annorlunda ut. Bestämmelsen har därigenom blivit allt svårare
att tillämpa och kan ibland leda till resultat som framstår som orimliga. Det finns därför anledning att se över om bestämmelsen behö-
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ver moderniseras för att tydliggöra i vilka situationer ett arvsavstående i dag bör komma i fråga. En sådan översyn är också motiverad
för att säkerställa fortsatt legitimitet för fondens rätt till arv.
Av beskrivningen av den nuvarande regleringen om arvsavstående
till närstående i avsnitt 12.2.1 framgår att förarbetena är mycket gamla
och svårtillgängliga. Av praxisgenomgången, som redovisas i samma
avsnitt, framgår att beslutspraxis närmast har tagit en snävare riktning än vad de ursprungliga förarbetena ger uttryck för. Förarbetsuttalandena ger utrymme för att det kan vara skäligt att avstå arv till
så avlägsna släktingar som de i fjärde parentelen, om de är i behov av
arvet eller kvarlåtenskapen kommer från dem. Förarbetsuttalandena
ger också utrymme för att arv bör kunna avstås till andra släktingar,
t.ex. då en fastighet ägs med samäganderätt av arvlåtaren och sökanden. I praxis avstås emellertid inte arv i de nu angivna situationerna, om
det inte även funnits ett beroendeförhållande mellan sökanden och
arvlåtaren. Släktskap eller samägande av egendom har alltså i praxis
inte i sig någon nämnvärd betydelse för bedömningen av om arvet
ska avstås till sökanden.
En särskild fråga är om prövningen av om det har funnits ett
beroendeförhållande mellan sökanden och arvlåtaren har betydelse
för bedömningen av om sökanden och arvlåtaren varit närstående
eller för bedömningen av om ett avstående är skäligt. Enligt förarbetena ska beroendeförhållandet mellan sökanden och arvlåtaren
få betydelse för bedömningen av om en sökande som inte är släkt
med arvlåtaren ska anses ha stått arvlåtaren nära. I Kammarkollegiets
praxis görs en prövning av beroendeförhållandet även när sökanden
är en släkting och prövningen av beroendeförhållandet har betydelse
för både närstående- och skälighetsbedömningen. Enligt förarbetena
ska skälighetsbedömningen huvudsakligen ske med utgångspunkt
från en behovsprövning. Sökandens behov av egendomen nämns dock
i beslutsskälen endast i något enstaka beslut, vilket antingen talar för
att det endast undantagsvis görs någon egentlig behovsprövning
eller talar för att behovskravet är lågt ställt. Den genomgångna praxisen stämmer tämligen väl med den bild som Kammarkollegiet har
gett av sin praxis, nämligen att det görs en sammantagen bedömning
av närståendegraden och skäligheten av ett avstående baserat på en
prövning av om det funnits ett beroendeförhållande mellan sökanden och arvlåtaren. I praktiken får alltså behovsprövningen en mindre
betydelse vid bedömningen.
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Mot bakgrund av att bestämmelsen om avstående av arv till närstående funnits med väsentligen oförändrat innehåll i närmare 90 år
och med hänsyn till den praxisutveckling som har skett finns det
anledning att modernisera och tydliggöra bestämmelsen på ett sätt
som möjliggör att arv kan avstås i de fall det är rimligt i dagens
samhälle.
Arv eller försäkringsbelopp ska få avstås till närstående,
om det med hänsyn till mottagarens behov av egendomen
eller av annan anledning kan anses skäligt
Den nuvarande bestämmelsen om avstående av arv till en släkting
eller annan närstående i de fall det kan anses skäligt är avsedd att
tillämpas i situationer där det inte finns några, eller tillräckliga, omständigheter som tyder på att det är förenligt med arvlåtarens
yttersta vilja att avstå arvet till sökanden men där det ändå är motiverat att så sker. Det är alltså fråga om ömmande fall där det är rimligt att hela eller en del av arvet avstås. Det ligger i en sådan bestämmelses natur att den måste innehålla ett moment som innebär att
skäligheten av ett avstående prövas. Det framstår också som rimligt
att kräva att sökanden och arvlåtaren har varit närstående för att ett
avstående ska kunna ske. Andra än närstående kan inte anses ha
något berättigat intresse av egendomen, bl.a. mot bakgrund av att
det ligger närmare till hands att tro att arvlåtaren hade önskat att hela
eller delar av arvet skulle tillfalla en närstående än något helt utomstående. De utgångspunkter som den nuvarande bestämmelsen vilar
på – att avstående ska få ske till en person som stått arvlåtaren nära,
om det kan anses skäligt – framstår sålunda fortfarande som rimliga.
Även om utgångspunkten för prövningen bör vara densamma kan
det konstateras att de normer och värderingar som präglar samhället
har förändrats sedan Allmänna arvsfonden instiftades på 1920-talet.
Det finns i dag delvis en annan syn på dels vilka personer som bör
anses vara närstående till arvlåtaren, dels i vilka fall ett avstående kan
anses skäligt. En stor förändring när det gäller vem som bör anses
vara närstående är att det på 1920-talet var mindre socialt accepterat
att två personer levde ihop utan att ha ingått äktenskap, vilket både
är accepterat och vanligt i dag. Numera finns också ett visst minimiskydd i sambolagen (2003:376) för den svagare parten när ett samboförhållande upphör. Med sambor avses enligt den lagen två personer
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som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har
gemensamt hushåll (1 §). I dagens samhälle framstår det närmast
som självklart att arvlåtarens efterlevande sambo bör anses vara närstående på ett sådant sätt som avses i bestämmelsen om avstående av
arv till närstående utan att det finns något ytterligare kvalificerande
krav på förhållandet dem emellan.
En annan förändring är att äktenskap och parförhållanden i större
utsträckning än tidigare varar under kortare tid och att det finns en
större rörlighet mellan olika familjebildningar. Det innebär t.ex. att
barn i större utsträckning än tidigare får styvföräldrar. Relationen
mellan en styvförälder och ett styvbarn kan inte, på samma sätt som
mellan sambor, alltid förutsättas ha varit nära. En del styvföräldrar
och styvbarn skapar inte några närmare band medan andra utvecklar
en mycket nära förälder-/barnrelation. Mot den bakgrunden bör styvföräldrar liksom fosterföräldrar eller familjehemsföräldrar kunna anses
närstående beroende på hur relationen mellan dem har utvecklats.
Om relationen har varit mycket nära och har varat under en längre
tid bör arv kunna avstås utan att det har funnits ett sådant beroendeförhållande mellan dem som beskrivs nedan.
En ytterligare förändring i den allmänna synen på vem som kan
anses vara närstående, som möjligen är något mindre tydlig, är att
släktband överlag har fått en mindre betydelse än tidigare. Släktingar
som inte är arvsberättigade, t.ex. kusiner, kusinbarn eller nästkusiner, kan numera inte enbart till följd av släktförhållandet anses vara
närstående. En sökande som är släkt med arvlåtaren, och som inte
till följd av släktförhållandet är berättigad till arv, bör därför bedömas på samma sätt som en sökande som har varit i ett parförhållande
med arvlåtaren, har varit styvsyskon med arvlåtaren eller har varit
vän med arvlåtaren. I dessa fall bör det på liknande sätt som i dag
som huvudregel krävas att det har funnits ett närmare beroendeförhållande mellan arvlåtaren och sökanden för att sökanden ska
anses vara närstående. Det kan vara fråga om antingen att sökanden
har varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle eller att arvlåtaren
har varit beroende av sökanden för hjälp eller vård. Kravet på den
vård eller hjälp som har utgått bör vara något lägre än vad som tilllämpas i praxis i dag – det ska inte behöva vara fråga om någon
kvalificerad vård – men hjälpen eller vården måste ha varit långvarig
och frekvent samt ha utgått i större omfattning. Hjälpen kan t.ex. ha
bestått i inköp av mat, städning och betalning av räkningar m.m.,
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vilken gett arvlåtaren möjlighet att bo kvar i sin egen bostad under
en längre tid trots sjukdom eller ålderdom. Sökandens hjälp får dock
inte endast vara en följd av en anställning, t.ex. inom hemtjänsten,
eller ett uppdrag som god man eller liknande.
Skälighetsbedömningen bör göras huvudsakligen utifrån en behovsprövning. Skälet till att behovsprövningen bör ha en avgörande betydelse vid skälighetsbedömningen är att den aktuella bestämmelsen är
avsedd för särskilt ömmande fall, där ett avstående inte kan ske på
någon annan grund. Om sökanden inte kan anses ha behov av egendomen kan fallet normalt inte anses vara särskilt ömmande. Eftersom det på motsvarande sätt som i dag normalt bör vara ett penningbelopp som avstås på den aktuella grunden, bör behovsprövningen
utgå från sökandens ekonomiska förhållanden. Behovsprövningen
bör väsentligen innebära att sökanden kan få del av arvet, om hans
eller hennes ekonomiska förhållanden inte är alltför goda. Detta
innebär liksom i dag att endast en del av arvet ska avstås i de fall då
dödsboet har stora tillgångar. På motsvarande sätt som tidigare bör
en sökande som har en medelinkomst normalt anses ha behov av
egendomen, även om han eller hon äger sin bostad.
I de fall sökanden har vårdat arvlåtaren bör skälighetsbedömningen, efter att det konstaterats att sökanden har behov av egendomen, på samma sätt som tidigare göras med utgångspunkt i omfattningen av vården och den tid under vilken den har utgått.
Om sökanden och arvlåtaren var sambor bör sökandens behov av
egendomen helt vara styrande vid skälighetsbedömningen, eftersom
det inte finns någon arbetsinsats att värdera. Om sökanden har
behov av egendomen bör därför ett visst belopp avstås till sökanden
under förutsättning att det finns tillräckliga medel i dödsboet. I det
fall en efterlevande sambo har vårdat arvlåtaren ska det vid bedömningen av storleken på det belopp som ska avstås göras en sammanvägning av samboskapet och vårdinsatsen. Denna sammanvägning
innebär att ett högre belopp kan avstås till en efterlevande sambo
som vårdat arvlåtaren än till en sambo som inte gjort några vårdinsatser eller till någon som inte varit sambo men vars vårdinsatser
varit tillräckliga för att ett avstående ska vara skäligt. Om det i det
enskilda ansökningsärendet finns synnerligen ömmande skäl bör det
finnas utrymme att avstå ett ytterligare belopp till en efterlevande
sambo, t.ex. om det innebär att den efterlevande sambon får möjlig-
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het att bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden. Skälighetsbedömningen bör ske på motsvarande sätt som för sambor i de fallen
en styvförälder och ett styvbarn bedömts ha en sådan nära relation
att ett avstående ska ske på grund av att de anses närstående.
Det kan finnas fall då det är skäligt att avstå egendom, även om
behovsprövningen utfaller negativt för sökanden. Det kan bl.a. vara
fråga om att en närstående till arvlåtaren ansöker om att ett föremål
som har ett stort affektionsvärde ska avstås till honom eller henne
och det inte framstår som rimligt att sökanden erbjuds att köpa
egendomen från fonden. Ett exempel skulle kunna vara att en efterlevande sambo, som varit förlovad med arvlåtaren, ansöker om att
fonden ska avstå arvlåtarens förlovningsring till honom eller henne.
En ändring av bestämmelsen om avstående av arv på det sätt som
har beskrivits ovan medför att bestämmelsen blir mindre sträng och
att arv kommer att avstås i fler fall än tidigare. Avsikten med förslaget
är dock inte att utvidga arvsrätten till sambor och styvbarn/styvföräldrar. De övergripande avgränsande rekvisiten – att arv får avstås
till en närstående, om det är skäligt – föreslås vara desamma som
tidigare. Det ska också även fortsättningsvis vara fråga om en diskretionär rätt för Kammarkollegiet att besluta om avstående. Bestämmelsen ger alltså inte den enskilde någon rätt till ett arv. Vår bedömning
är därför att förslagen inte heller medför en utvidgning av arvsrätten.
Det sagda innebär sammanfattningsvis att bestämmelsen om
avstående av arv och försäkringsbelopp till en närstående i de fall då
det kan anses skäligt bör ha huvudsakligen samma lydelse som
tidigare. Med hänsyn till att släktskap inte i sig ska vara tillräckligt
för att ett närståendeförhållande ska anses föreligga, bör släktskap
inte längre uttryckligen nämnas i bestämmelsen. I motsatt riktning
bör däremot arvlåtarens sambo uttryckligen nämnas i bestämmelsen,
eftersom samboskap i sig ska vara tillräckligt för att ett närståendeförhållande ska anses föreligga. Det finns också anledning att i
bestämmelsen tydligare markera att skälighetsbedömningen främst
bör göras utifrån en prövning av sökandens behov av egendomen.
Det föreslås därför att arv eller försäkringsbelopp ska få avstås till
arvlåtarens sambo eller någon annan som har stått arvlåtaren nära,
om det med hänsyn till mottagarens behov av egendomen eller av
annan anledning kan anses skäligt.
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Hur ska Allmänna arvsfondens intressen
tillgodoses vid arvsavståenden av kulturhistorisk
egendom m.m.

Bedömning: Det saknas behov av en reglering om hur Allmänna
arvsfondens intressen ska tillgodoses vid arvsavståenden enligt
25 § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden när mottagaren inte följer sina åtaganden.

Skälen för bedömningen
Det saknas behov av en reglering för att förmå mottagaren
att följa sina förpliktelser
I direktiven framhålls att det enligt den nuvarande bestämmelsen i
25 § lagen om Allmänna arvsfonden inte finns möjligheter att förmå
mottagaren att följa sina förpliktelser som den utfäst sig att göra
efter ett arvsavstående. Det anges vidare att om mottagaren inte
följer de utfästelser som gjorts för att få egendomen i fråga är möjligheterna för Allmänna arvsfonden att få tillbaka egendomen eller
att få kompensation för den förmögenhetsöverföring som skett på
arvsfondens bekostnad i princip obefintliga, såvida det inte går att
bevisa ett brottsligt uppsåt.
Under treårsperioden 2015–2017 fattade Kammarkollegiet beslut
om avstående av arv med stöd av den aktuella grunden i fem ärenden.
I fyra av ärendena bifölls ansökningarna och i ett av ärendena avslogs
ansökningen. Skälen för avslag var att egendomen inte ansågs vara av
väsentlig betydelse från natur- eller kulturvårdssynpunkt. I tre av
besluten gjordes ansökningarna av Naturvårdsverket och i de fallen
avsåg ansökningarna fastigheter som var av väsentlig betydelse från
naturvårdssynpunkt. I ett av de besluten föreskrev Kammarkollegiet
villkor för avståendet.7 Villkoren innebar dels att mottagaren –
Naturvårdsverket – skulle svara för kostnaderna för fastighetsbildning av det område av fastigheten som avstods, dels att vid en försäljning av området skulle köpeskillingen tillfalla Allmänna arvsfonden i
den utsträckning som Naturvårdsverket och Kammarkollegiet kommer överens om.
7

Kammarkollegiets beslut 2015-02-11, dnr 13.2-5607-2010.
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I nyhetsrapporteringen från de senaste åren finns ett fall beskrivet där den som egendomen har avståtts till inte har följt de utfästelser som gjorts i samband med ansökningen om arvsavstående. I det
fallet beslutade regeringen att avstå en fastighet med stora natur- och
kulturvårdsvärden till en kommun.8 Kammarkollegiet hade i sitt yttrande till regeringen inför beslutet angett att det bör föreskrivas att vid
en försäljning av fastigheten, helt eller delvis, ska köpeskillingen
tillfalla Allmänna arvsfonden i den utsträckning som kommunen och
Kammarkollegiet, som Allmänna arvsfondens företrädare, kommer
överens om.9 Kommunen hade i sin ansökan åtagit sig att öppna upp
fastigheten för det rörliga friluftslivet samt att rusta upp byggnaderna på fastigheten, med stort hänsynstagande till byggnadernas
kulturhistoriska värde, och sedan använda dem för områdets besökare. Upprustningen av byggnaderna visade sig dock bli för dyr och
några större renoveringsåtgärder kom inte att genomföras av kommunen. Kommunen sålde under 2017, sju år efter arvsavståendet, den
ena byggnaden till privata köpare för knappt nio miljoner kronor, efter
att ha låtit avstycka den från den större stamfastigheten. En annan
byggnad såldes på motsvarande sätt året därpå. Kvar i kommunens
ägo finns dock den resterande och större delen av fastigheten med
stora naturvärden. Enligt vad Kammarkollegiet har upplyst förs det
diskussioner med den berörda kommunen om hur köpeskillingarna
ska fördelas mellan kommunen och Allmänna arvsfonden. Kollegiet
räknar med att en del av köpeskillingarna kommer att tillfalla fonden.
Kollegiet har upplyst att avståenden av fastigheter i merparten av
fallen, även före 2015, har skett till Naturvårdsverket. Kammarkollegiet har också framfört att det inte finns något behov av en
reglering om hur Allmänna arvsfondens intressen ska tillgodoses när
egendom avstås på den aktuella grunden.
Utredningen kan alltså konstatera att antalet ansökningar och
beslut om arvsavståenden av kulturhistorisk egendom m.m. enligt
25 § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden är mycket få.
I flera fall är mottagaren en annan statlig myndighet. Det förefaller
också vara mycket sällsynt att den som tar emot sådan egendom inte
följer de åtaganden som denne har gjort i samband med avståendet,
även om det är svårt att veta hur stort ett eventuellt mörkertal är.
Detta talar för att det saknas behov av att införa bättre möjligheter
8
9

Regeringens beslut den 10 juni 2010, dnr S2010/2755/RS.
Kammarkollegiets yttrande den 3 maj 2010, dnr 30-13715-08.
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för Allmänna arvsfonden att förmå mottagaren att följa sina åtaganden. Det rör sig visserligen ofta om avståenden av fast egendom till
ett mycket stort ekonomiskt värde, och det har vid ett tillfälle förekommit att mottagaren inte har följt sina åligganden. I det fallet
räknar dock Kammarkollegiet med att mottagaren kommer att återbörda i vart fall en del av egendomens värde till fonden. Att införa
ett relativt omfattande regelverk mot bakgrund av enstaka fall är inte
rimligt. Vi gör därför sammantaget den bedömningen att det saknas
tillräckliga skäl till att stärka fondens möjligheter att säkerställa att
egendomen tas om hand på rätt sätt och enligt de åtaganden som
mottagaren gjort när avståendet skedde. Vi föreslår därför inte någon
sådan reglering.
Hur skulle Allmänna arvsfondens intressen kunna tillgodoses?
Som framgått ovan är vårt uppdrag i denna del att överväga och
föreslå hur Allmänna arvsfondens intressen ska tillgodoses vid den
aktuella typen av arvsavståenden när mottagaren inte följer sina
åtaganden. I det följande lämnar vi därför en skiss över hur en sådan
reglering skulle kunna utformas om man skulle komma till slutsatsen
att den trots allt är behövlig och ändamålsenlig.
En första fråga vid utformandet av en sådan reglering är vilka
intressen som Allmänna arvsfonden har vid arvsavståenden av kulturhistorisk egendom m.m. Arvsavståendebestämmelsen avser i ett
vidare sammanhang att tillgodose intresset av att bevara egendom
som är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från
natur- eller kulturvårdssynpunkt. Bestämmelsen är fakultativ och
innebär från Allmänna arvsfondens synvinkel en möjlighet för fonden att, om någon ansöker om det, avstå sådan egendom till en
sökande som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på lämpligt sätt. I förarbetena anges också att om egendomen
behöver bli föremål för särskilda åtgärder, och det inte kan nås en
överenskommelse med sökanden om att vidta dessa åtgärder, kan det
finnas skäl att avslå ansökningen om arvsavstående. Vid införandet
av bestämmelsen övervägdes att, i stället för att införa möjligheten
att avstå egendomen, utvidga fondens ändamål till att även främja
bevarande av egendom som är värdefull från kulturhistorisk synpunkt samt från kultur- och naturvårdssynpunkt. Det alternativet

253

Vissa frågor om avstående av arv

SOU 2018:70

avfärdades i förarbetena (Ds Ju 1979:11 s. 138–141) med motiveringen att det ansågs bli för kostsamt för det allmänna att ålägga den
myndighet som förvaltar fonden att förvalta även denna typ av
egendom. Mot den här bakgrunden kan någon annan rimlig slutsats
inte dras än att fonden inte har något eget ansvar för att egendomen
bevaras. Om ingen har ansökt om att egendomen ska avstås, eller om
den som har ansökt om arvsavstående inte har sådana särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen som krävs, är sålunda Allmänna arvsfondens enda intresse att sälja egendomen för att tillföra
fonden så höga inkomster som möjligt (se 21 och 22 §§ lagen om
Allmänna arvsfonden och 14 § förordningen om Allmänna arvsfonden).
Nästa fråga är då hur detta intresse kan tillgodoses. För att fonden
ska ha möjlighet att förmå mottagaren att följa sina åtaganden krävs
att mottagarens möjligheter att förfoga över egendomen begränsas,
antingen genom att fonden ges möjlighet att återta egendomen eller
genom att fonden ges möjlighet att få ekonomisk kompensation när
mottagaren bryter mot sina åtaganden. Eftersom fondens intresse i
den aktuella situationen endast är ekonomiskt framstår en återtagandemöjlighet som alltför administrativt betungande i jämförelse
med en skyldighet för mottagaren att vid brott mot sina åtaganden
ersätta fonden för den förmögenhetsöverföring som ägt rum på fondens bekostnad. Dessutom skulle en återtagandemöjlighet i praktiken vara begränsad, eftersom ett återtagandeförbehåll inte skulle
hindra en tredje man från att i god tro förvärva egendomen och ett
sådant godtrosförvärv skulle beröva fonden dess möjlighet att återta
egendomen. Övervägande skäl talar därför emot en sådan lösning.
I stället skulle en skyldighet för mottagaren att vid brott mot sina
åtaganden ersätta Allmänna arvsfonden för den förmögenhetsöverföring som avståendet inneburit för fonden vara att föredra. En sådan
skyldighet innebär att avståendebeslutet förenas med villkor som gör
mottagaren ersättningsskyldig, om mottagaren bryter mot sina åtaganden. Frågan är då om det är möjligt att förena beslut om avstående av
arv från Allmänna arvsfonden med ett sådant villkor.
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Allmänna lagbestämmelser om arvsavståenden saknas.10 Arvsavståenden har dock förekommit sedan lång tid tillbaka. Innan arvsskatten avskaffades 2005 kunde det finnas skattemässiga fördelar
med att avstå arv och det ställdes också upp strängare krav för att ett
avstående skulle få de eftersträvade skattemässiga konsekvenserna
än för att ett avstående skulle vara civilrättsligt giltigt. Hur man
civilrättsligt ska betrakta ett arvsavstående är inte helt klart. I det fall
avståendet görs till en viss person torde det dock kunna liknas vid en
gåva.11 Av praxis (NJA 2001 s. 59) framgår att ett arvsavstående för
att vara civilrättsligt giltigt inte måste vara ovillkorligt. Vilka typer
av villkor som kan ställas upp i samband med ett arvsavstående förefaller dock inte ha prövats i domstol.
Den allmänna regleringen kring arvsavståenden är av mindre
betydelse för Allmänna arvsfonden. Möjligheten att avstå arv som
har tillfallit fonden regleras som beskrivits ovan i avsnitt 12.2 genom
särskilda bestämmelser i lagen om Allmänna arvsfonden. Bestämmelserna är av offentligrättslig karaktär och innebär att egendom
som har tillfallit fonden i arv får avstås genom beslut av Kammarkollegiet eller regeringen. Ett beslut om avstående av arv är ett gynnande förvaltningsbeslut, eftersom beslutet är gynnande för den som
egendomen avstås till. Som närmare har redogjorts för i kap. 10 är
huvudregeln att ett gynnande förvaltningsbeslut inte får ändras till
den enskildes nackdel. Från denna huvudregel finns dock ett antal
undantag. Enligt undantaget i 37 § andra stycket 1 förvaltningslagen (2017:900) får beslutet ändras till den enskildes nackdel, om det
framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att
beslutet under vissa förutsättningar får återkallas. Ett återkallelseförbehåll måste utformas på ett sätt som uppfyller rimliga krav på
förutsebarhet och vara förenligt med kraven på legalitet, objektivitet
och proportionalitet. Förbehållet bör därför ha ett visst mått av
precision och bör i första hand tas in i de föreskrifter som beslutet
grundas på.

Se dock 3 kap. 9 § ärvdabalken som reglerar särkullbarns möjlighet att göra arvsavstående
till förmån för sin förälders efterlevande make. Det är emellertid en säregen typ av arvsavstående som inte innebär ett definitivt avstående utan att barnet skjuter upp sitt uttag av arvet.
I 17 kap. 2 § ärvdabalken regleras vidare arvsavsägelse, vilket skiljer sig från arvsavstående på
det sättet att en avsägelse måste ske före arvlåtarens död.
11
Se t.ex. Margareta Brattström & Anna Singer, Rätt Arv, fjärde upplagan, 2015, s. 219 och
Per Westman, Förmynderskap, tredje upplagan, 2017, s. 95. Se även NJA 1971 s. 587.
10
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Ett villkor om ersättningsskyldighet torde i det här sammanhanget
vara att likställa med ett återkallelseförbehåll, eftersom villkoret innebär att beslutet kan ändras till mottagarens nackdel. Det bedöms därför vara möjligt att förena ett beslut om avstående av arv som tillfallit
fonden med ett villkor om ersättningsskyldighet, om det utformas
tillräckligt tydligt.
Om det ska införas en reglering för att tillgodose Allmänna arvsfondens intressen vid den aktuella typen av arvavstående, bedömer
vi mot den här bakgrunden att regleringen bör utformas på det sättet
att beslut om arvsavstående av kulturhistorisk egendom m.m. ska
förenas med villkor och att den som bryter mot villkoren ska vara
skyldig att ersätta Allmänna arvsfonden för den förmögenhetsöverföring som avståendet inneburit för Allmänna arvsfonden. Hur villkoren och ersättningsskyldigheten närmare skulle kunna utformas redovisas nedan.
Möjliga villkor för arvsavstående
Vilka överträdelser bör då kunna leda till att mottagaren är ersättningsskyldig? – Bestämmelsen bör göra det möjligt för Allmänna
arvsfonden att få kompensation för den förmögenhetsöverföring
som skett på fondens bekostnad när syftet med avståendet har gått
förlorat. Ersättningsskyldigheten bör därför endast inträda vid allvarligare överträdelser. En fördel med att begränsa ersättningsskyldigheten till allvarligare överträdelser är att ersättningsskyldighetens
storlek alltid kan beräknas till egendomens värde. Om mindre överträdelser skulle kunna leda till ersättningsskyldighet skulle det vara
svårt att beräkna överträdelsernas ekonomiska värde, särskilt om
flera mindre överträdelser inträffar efter varandra.
En överträdelse som bör leda till en skyldighet för mottagaren att
ersätta Allmänna arvsfonden för förmögenhetsöverföringen är att
mottagaren överlåter egendomen till någon annan. Skälet till detta är
att det vid ett avstående förutsätts att egendomen ska stanna i mottagarens ägo, eftersom denne har särskilda förutsättningar att ta
hand om den på lämpligt sätt. En överlåtelse bör därför betraktas
som en allvarlig överträdelse. Detta gäller oavsett om överlåtelsen
avser hela egendomen eller endast en del av den. En annan överträdelse av åtagandena som bör leda till ersättningsskyldighet är att
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den som egendomen har avståtts till inte tar hand om egendomen på
det sätt som denne åtagit sig. En förutsättning bör i det fallet dock
vara att överträdelsen är allvarlig. Det kan t.ex. vara fråga om att
mottagaren inte vidtar de överenskomna åtgärderna för att bevara
egendomen och att egendomen till följd därav riskerar att skadas
eller förstöras. Ett annat exempel kan vara att mottagaren inte enligt
sina åtaganden gör egendomen tillgänglig för allmänheten genom att
ställa ut ett lösöre på museum eller öppna upp en fastighet för
besökare.
Vilka villkor ett avstående av egendom på den aktuella grunden
bör förenas med är beroende av vilka åtaganden som är lämpliga och
rimliga i det enskilda fallet. På liknande sätt som i dag bör Kammarkollegiet, eventuellt efter samråd med myndigheter som har särskild
sakkunskap, avgöra vilka åtaganden som bör krävas i varje enskilt
fall. Övergripande bör villkoren avse förbud mot att överlåta egendomen vidare och åtaganden för mottagaren om att ta hand om och
vårda egendomen på visst sätt.
Det bör finnas möjlighet för den som egendomen har avståtts till
att ansöka om undantag från villkoren för avståendet, eftersom det
kan finnas fall där det efter avståendebeslutet exempelvis visar sig att
egendomen bättre kan tas om hand på ett annat sätt än vad som då
förutsattes eller att någon annan än den som egendomen har avståtts
till har bättre förutsättningar att ta hand om den. Undantag från
villkoren bör därför beviljas, om det finns särskilda skäl.
Beslut om avstående av egendom som är av väsentlig betydelse
från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt bör sålunda förenas med villkor dels om hur mottagaren ska
ta hand om egendomen, dels om att mottagaren inte får överlåta
egendomen vidare. Efter ansökan från den som egendomen har
avståtts till bör Kammarkollegiet, om det finns särskilda skäl, få
besluta om undantag från villkoren.
Den närmare utformningen av en ersättningsskyldighet
Som framgått ovan bör endast allvarligare överträdelser som innebär
att syftet med avståendet har gått förlorat leda till att mottagaren är
ersättningsskyldig. Det är i de fallen naturligt att ersättningsskyldighetens storlek bestäms utifrån egendomens värde. En särskild
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fråga är då hur detta värde ska beräknas. Särskilt när den egendom
som har avståtts utgörs av en fastighet kan värdet fluktuera avsevärt
även under kortare tidsperioder. Det finns väsentligen två möjliga
grunder för att beräkna värdet – beräkningen kan utgå antingen från
egendomens värde vid beslutet om avstående eller från värdet vid
överträdelsen. Sättet för beräknandet av värdet blir avgörande för
vem som ska stå risken för eventuella förändringar i egendomens
värde efter avståendet – Allmänna arvsfonden eller mottagaren.
Fondens intresse är att få kompensation för den förmögenhetsöverföring som felaktigt har skett när mottagaren inte följer sina
åtaganden, eftersom fondens alternativ till att avstå egendomen hade
varit att sälja den. Detta talar för att ersättningsskyldighetens storlek
bör beräknas utifrån det marknadsvärde som egendomen hade vid
avståendet. I motsatt riktning talar att en sådan värdering kan göra
ersättningsskyldigheten mindre avskräckande för mottagaren, om
värdet på egendomen ökar avsevärt. Den egendomen som avstås
utgörs ofta av en fastighet och fastighetspriserna har historiskt sett
ökat över tid. Att det ofta är större fastigheter skapar också svårigheter att vid avståendet bestämma ett rättvisande värde, eftersom
fastigheten kan avstyckas och det sammanlagda värdet av styckningslotterna och det som blir kvar av stamfastigheten normalt är högre än
ursprungsfastighetens värde. Samtidigt blir en ersättningsskyldighet
som motsvarar fastighetens värde vid överträdelsen eller, om fastigheten säljs vidare av mottagaren, försäljningspriset oförutsebar.
Bristerna i förutsebarhet och tydlighet talar emot att ersättningsskyldigheten bör beräknas på ett sådant sätt. I samma riktning talar
det förhållandet att avståenden på den aktuella grunden oftast görs
till statliga myndigheter eller kommuner, där risken för missbruk av
avståendebestämmelsen får anses vara låg. Behovet av en högre ersättningsskyldighet för att avskräcka mottagaren från att bryta mot villkoren för avståendet bedöms mot den bakgrunden vara litet.
En annan invändning mot att bestämma ersättningsskyldighetens
storlek utifrån det marknadsvärde egendomen hade vid avståendet
är att fonden går miste om avkastning på det belopp en försäljning
hade inbringat, om egendomen hade sålts i stället för att avstås. Vid
en försäljning hade dock 90 procent av försäljningssumman funnits
tillgänglig för utdelning direkt medan endast tio procent hade lagts
till fonden. En eventuell värdestegring skulle alltså endast omfatta
en liten del av försäljningssumman. Den möjliga avkastning som
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fonden går miste om får därmed förutsättas vara låg. Som nämnts
talar därtill förutsebarhetsskäl för att den metod som används för att
beräkna den ekonomiska kompensationen inte bör vara alltför komplicerad. Om ersättningsskyldigheten beräknas endast utifrån marknadsvärdet vid avståendet kan beloppet skrivas in i beslutet vilket gör
att det blir tydligt för mottagaren vilken konsekvens ett brott mot
åtagandena kommer att leda till. Mot den här bakgrunden bör ersättningsskyldighetens storlek beräknas utifrån egendomens värde vid
avståendebeslutet.
I en del fall kan en ersättningsskyldighet som motsvarar egendomens värde vid avståendebeslutet vara oskälig. Ett exempel är att
det kan vara rimligt att i vart fall sätta ned storleken på ersättningen,
om den som egendomen avståtts till efter att ha bekostat en restaurering överlåter den till någon annan som har goda förutsättningar
att ta hand om den på lämpligt sätt men där det av förbiseende inte
lämnas in en ansökan om undantag från villkoren. Kammarkollegiet
bör därför få besluta att mottagaren helt eller delvis ska befrias från
skyldigheten att betala ersättning till Allmänna arvsfonden, om det
finns särskilda skäl.
En ersättningsskyldighet som begränsas i tiden?
En ytterligare fråga är om den tid under vilken ersättningsskyldigheten kan inträda bör begränsas. Egendom som är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt kan förväntas behålla sin betydelse under en mycket
lång tid, vilket skulle kunna tala för en ersättningsskyldighet som
inte är begränsad i tiden. Samtidigt är innebörden av ett arvsavstående att äganderätten till och rådigheten över egendomen övergår
till ett annat rättssubjekt, vilket bör medföra att fondens rätt till
ersättning vid någon tidpunkt upphör att gälla. Om mottagaren av
egendomen under lång tid har tagit hand om egendomen på ett lämpligt sätt torde också behovet av det påtryckningsmedel som ersättningsskyldigheten utgör minska. Det framstår därför som rimligt att
möjligheten för Allmänna arvsfonden att få ersättning för egendomen
begränsas i tiden. Frågan är då hur denna tidsbegränsning närmare
ska bestämmas.
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Även om ett arvsavstående inte är ett beslut om stöd ur fonden,
så finns det likheter mellan ett avstående av egendom som är av
väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natureller kulturvårdssynpunkt och stöd till anläggningar, lokaler och
utrustning, eftersom beslut både om avstående och om stöd kan bidra
till en mer bestående värdeuppbyggnad hos mottagaren. Den som
beviljas lokalstöd ska enligt 9 a § lagen om Allmänna arvsfonden förbinda sig att under minst tio år använda den lokal eller den anläggning som stödet avser för det ändamål och med de villkor som förutsattes när stödet beviljades. Stödet ska återbetalas om lokalen eller
anläggningen säljs eller användningen av den ändras utan Arvsfondsdelegationens medgivande inom en tioårsperiod. I det fallet gäller alltså
en begränsning om tio år. Vid införandet av bestämmelsen övervägdes
dock om gränsen skulle gå vid fem, tio eller 25 år. En tidsfrist om tio
år ansågs enligt förarbetena (prop. 2002/03:136, s. 32 f.) lämplig mot
bakgrund av att den redan tillämpades i praxis, att den var rimlig med
hänsyn till de regler som fanns om återbetalning av statligt investeringsstöd inom andra områden och att den kunde anses ansluta till preskriptionstiden för fordringar enligt 1 § preskriptionslagen (1981:130).
När det gäller avstående av egendom som är av väsentlig betydelse
från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt gör sig dock delvis andra omständigheter gällande än vid lokalstöd. En stor skillnad är, som berörts ovan, att den egendom som
avstås kan förväntas behålla sin betydelse under en mycket lång tid.
Kravet på motprestation från mottagaren är också väsentligt lägre –
vid lokalstöd måste mottagaren bedriva viss verksamhet i lokalen
under tio år men vid avstående av egendom torde kravet på motprestation normalt vara lägre, även om det krävs att mottagaren ska vårda
egendomen på visst lämpligt sätt. Vid arvsavståenden av kulturhistorisk egendom m.m. är det också ofta fastigheter som avstås, vilket medför att värdet på egendomen kan vara väsentligt högre än det stöd som
normalt lämnas till lokaler. Dessa omständigheter talar i någon mån för
en längre tidsfrist. Även det ovan beskrivna fallet, där en fastighet
avstods till en kommun, som sålde delar av den vidare efter sju år, talar
i någon mån för att en tidsgräns på tio år skulle kunna vara otillräcklig.
Det bör dock framhållas att redan tio år är en lång tid. Det bör
därför krävas starka skäl för att införa en längre tidsgräns än så för
möjligheten för fonden att få ersättning för förmögenhetsöverföringen. De åtaganden som sökanden ska göra för att egendomen ska
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avstås avser inte endast att inte överlåta egendomen vidare – mottagaren måste också ta hand om egendomen enligt en viss plan. Även
om fonden inte bör ha något eget ansvar för att fortlöpande kontrollera att åtagandena följs, torde brister i åtagandet att ta hand om
egendomen ofta upptäckas inom en kortare tid än tio år. Mot den
här bakgrunden framstår inte behovet av en längre tidsfrist än tio år
som tillräckligt starkt för att väga över fördelarna med en tidsfrist
om tio år, som skulle ansluta både till motsvarande tidsfrist för
lokalstöd och till preskriptionstiden för fordringar enligt 1 § preskriptionslagen. Sammanfattningsvis bör därför ersättningsskyldigheten kunna göras gällande för överträdelser som inträffar inom
tio år räknat från dagen för beslutet om arvsavstående.
Överklagande av beslut om ersättningsskyldighet
Kammarkollegiets beslut om ersättningsskyldighet för den som egendomen har avståtts till bör få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd bör krävas vid överklagande till kammarrätten.

12.5

Regeringens del i beslutsfattandet i ärenden
om avstående av arv och försäkringsbelopp

Förslag: Den nuvarande möjligheten för Kammarkollegiet att
lämna över ärenden där det har uppkommit en fråga av särskild
vikt från allmän synpunkt till regeringen ska tas bort. Som en
följd härav ska samtliga beslut i ärenden om avstående av arv och
försäkringsbelopp fattas av Kammarkollegiet.

Skälen för förslaget
Bakgrund och tidigare överväganden
Regeringen prövar på flera områden förvaltningsärenden, ibland som
första instans och i vissa fall efter överklagande. Regeringens beslut
får inte överklagas, men kan enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut bli föremål för domstolsprövning i
Högsta förvaltningsdomstolen om beslutet innefattar en prövning
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av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening
som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen.
Det har länge varit en allmän strävan att befria regeringen från
förvaltningsärenden av löpande art för att statsråden och departementen ska få möjlighet att ägna mer tid och kraft åt reformarbete,
övergripande planering och prioritering. Regeringsformens regler
om formerna för regeringens arbete vilar på förutsättningen att detta
ska begränsas till sådana angelägenheter som typiskt kräver ett ställningstagande från regeringen eller någon i regeringskretsen. Regeringen ska alltså bara pröva ärenden som kräver ett ställningstagande
från regeringen som politiskt organ. Under en följd av år har därför
ett stort antal ärendegrupper på olika förvaltningsområden flyttats
över från regeringen till myndigheter under regeringen.12
Tidigare fanns det en möjlighet att överklaga Kammarkollegiets
beslut i fråga om avstående av egendom som har tillfallit Allmänna
arvsfonden till regeringen. Denna möjlighet togs bort när den nuvarande lagen om Allmänna arvsfonden trädde i kraft 1994. I förarbetena
(prop. 1993/94:124 s. 33) till lagen angav regeringen som skäl för
förslaget att ett beslut om avstående av arv är helt beroende av en
skönsmässig bedömning och att det inte kan antas att en överinstans
skulle kunna göra en säkrare bedömning i frågan än vad Kammarkollegiet har gjort. När beloppsgränsen för Kammarkollegiets behörighet att besluta i ärenden om avstående av arv och försäkringsbelopp togs bort 2014 uttalade regeringen (skr. 2012/13:172 s. 44)
att utgången i det åttiotal beslut som regeringen fattade i de ärenden
som inkom under åren 2007–2012 i de allra flesta fall överensstämde
med Kammarkollegiets förslag till beslut och att samma synsätt som
angetts i de nämnda förarbetsuttalandena bör kunna anläggas på
frågan om inte Kammarkollegiet i stället för regeringen skulle kunna
besluta om avstående oberoende av värdet av egendomen enligt bouppteckningen. Regeringen uttalade vidare att bedömningarna i
ärenden om avstående från arv eller försäkringsbelopp inte i sig är
beroende av egendomens värde och inte bör ha inslag av politisk
bedömning; besluten är inte heller av sådan karaktär att de kräver ett
ställningstagande av regeringen som politiskt organ. Regeringen
ansåg därför att det inte fanns några bärande skäl som talade för att
Se bl.a. prop. 1973:90 s. 184, prop. 1983/84:120 och bet. 1983/84:KU23, prop. 1989/90:100
bil. 2 s. 48 f., prop. 1990/91:100 bil. 2 s. 55 ff., prop. 1995/96:31, prop. 2006/07:1 utg. omr. 2, s. 40,
prop. 2012/13:70 och prop. 2012/13:151. Se även Ds 2000:1, avsnitt 6.7 och SOU 2013:4.
12
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regeringen ska besluta om avstående när värdet av den egendom som
ansökan avser enligt bouppteckningen överstiger ett visst belopp.
Samtliga beslut i ärenden om avstående av arv och försäkringsbelopp
ska fattas av Kammarkollegiet
Som framgått ovan är det i dag som huvudregel Kammarkollegiet
som beslutar i ärenden om avstående av arv eller försäkringsbelopp.
Endast om det i ett sådant ärende uppkommer någon fråga av särskild vikt från allmän synpunkt, ska kollegiet lämna över frågan till
regeringen för avgörande. Kammarkollegiet har inte överlämnat något
ärende till regeringen på denna grund sedan beloppsgränsen togs
bort 2014. Även dessförinnan förefaller överlämnanden på den aktuella grunden ha varit mycket sällsynta.
Frågor av särskild vikt från allmän synpunkt har alltså uppkommit ytterst sällan och det kan inte förväntas ske någon ändring
i detta avseende inom en överblickbar framtid. Avståendegrunderna
är nämligen till sin karaktär sådana att ansökningsärendena normalt
endast har betydelse för den enskilde sökanden. Möjligen skulle det
vid ansökningar om att egendom som har betydelse ur kulturhistorisk synpunkt eller natur- eller kulturvårdssynpunkt ska avstås enligt
25 § lagen om Allmänna arvsfonden i något fall kunna uppstå frågor
som är av vikt från allmän synpunkt. Det är dock svårt att se något
praktiskt behov av politiska ställningstaganden i de fallen. Som anges
i förarbetena har Kammarkollegiet möjlighet att samråda med myndigheter som har särskild sakkunskap när det gäller att avgöra om
egendomen är av sådant slag som bestämmelsen förutsätter. Kollegiet
har alltså, oberoende av möjligheten att överlämna ärenden till regeringen, goda möjligheter att skaffa sig ett tillfredsställande beslutsunderlag. Det exempel på fråga av särskild vikt som avgjorts av regeringen och som redovisas i avsnitt 12.2.3, dvs. frågan om bestämmelsen
tillåter att egendom som endast har ett kulturhistoriskt värde för ett
annat land än Sverige avstås, kan inte heller anses ha varit en politisk
fråga. Det är i första hand en tillämpnings- och lagtolkningsfråga
som myndigheter i andra liknande sammanhang på egen hand får
pröva genom att använda sig av sedvanlig juridisk metod.
Sammanfattningsvis uppkommer det endast ytterst sällan frågor
av särskild vikt från allmän synpunkt. Enligt vår bedömning är
frågorna, när de väl uppkommer, inte heller av sådan karaktär att de
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kräver ett ställningstagande av regeringen som politiskt organ. Dessutom framstår det inte som lämpligt att bedömningarna i enskilda
beslut om arvsavstående har inslag av politiska bedömningar. Vi föreslår därför att den nuvarande möjligheten för Kammarkollegiet att
lämna över ärenden där det uppkommit en fråga av särskild vikt från
allmän synpunkt till regeringen ska tas bort och att samtliga beslut i
ärenden om avstående av arv och försäkringsbelopp ska fattas av
Kammarkollegiet.
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13

Ska försäljning av fast egendom
prövas av regeringen?

13.1

Inledning

Av förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden framgår att
frågor om försäljning av Allmänna arvsfondens fasta egendom prövas
av Kammarkollegiet. Om egendomens värde är mer än tio miljoner
kronor prövas dock frågan om försäljning av regeringen. I våra kommittédirektiv anges att regeringen och dess kansli bör koncentrera
sin verksamhet till sådant som har betydelse för styrandet av riket.
Som ett led i att renodla verksamheten bör Regeringskansliet avlastas
förvaltningsärenden i så stor utsträckning som möjligt, vilket bl.a. konstaterades i betänkandet Ett stabsstöd i tiden (SOU 2008:22). Mot den
här bakgrunden ska vi enligt direktiven överväga och ta ställning till
om den ordningen att försäljning av fast egendom vars värde är högre
än tio miljoner kronor ska prövas av regeringen bör ändras och, om
så bedöms vara fallet, föreslå en annan reglering.

13.2

Nuvarande reglering

Allmänt om försäljning av statens tillgångar
Enligt regeringsformen förvaltar och förfogar regeringen över statens
tillgångar, om de inte avser riksdagens myndigheter eller i lag har avsatts till särskild förvaltning (9 kap. 8 § första stycket). Riksdagen
beslutar dock om grunder för förvaltningen av och förfogandet över
statens tillgångar (9 kap. 9 § första meningen). Riksdagens beslutade
grunder i detta avseende finns i 8 kap. 2 § budgetlagen (2011:203)
där det framgår att när värdet av fast egendom inte överstiger 75 miljoner kronor, får regeringen besluta att sälja egendomen, om den
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inte alls eller endast i ringa utsträckning behövs i statens verksamhet
och om det inte finns särskilda skäl för att egendomen fortfarande
ska ägas av staten. Regeringen får dock – utan de angivna begränsningarna – besluta om försäljning till en kommun för samhällsbyggnadsändamål. I förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens
fasta egendom, m.m. har regeringen inom vissa värdegränser delegerat sin beslutanderätt till myndigheter under regeringen. Förordningen innehåller också närmare bestämmelser om försäljningsförfarandet i de fallen myndigheterna beslutar om försäljning.
Försäljning av Allmänna arvsfondens tillgångar
Allmänna arvsfonden har en unik rättslig ställning till följd av dess
uppgift och det sätt som fonden har skapats på och regleras. Fonden
är en självständig och självägande förmögenhetsmassa av allmännyttig karaktär. Den är en egen juridisk person och en legal arvinge
med egen arvsrätt. För att undvika att Allmänna arvsfondens förmögenhet kopplas samman med statens tillgångar, redovisas fonden
inte bland statens tillgångar i årsredovisningen för staten. Den tas
alltså inte med i statens nettoförmögenhet eller bland fonder med
särskilda ändamål (se prop. 2002/03:136, s. 14, 22 och 23). Det förhållandet att Allmänna arvsfondens tillgångar inte ingår bland statens
tillgångar innebär att de ovan redovisade bestämmelserna i regeringsformen inte är tillämpliga och att försäljning av fondens egendom
inte följer det regelverk som gäller för försäljning av statlig egendom
(se SOU 2002:19, s. 76 och 77, samt prop. 1990/91:132 s. 2 och 4–8).
Riksdagen har genom bestämmelsen i 21 § lagen (1994:243) om
Allmänna arvsfonden bemyndigat regeringen att besluta om försäljning av fast egendom eller tomträtt som har tillfallit fonden. Regeringen får i sin tur bemyndiga Kammarkollegiet att besluta om försäljning av sådan egendom. Kammarkollegiets bemyndigande i detta
avseende finns i 16 § förordningen om Allmänna arvsfonden. Enligt
denna bestämmelse prövas frågan om försäljning av egendom av
Kammarkollegiet, om egendomens värde är högst tio miljoner kronor,
och av regeringen, om värdet är högre. Med värde avses taxeringsvärdet
eller, om sådant saknas, det marknadsvärde som har bedömts vid en
särskild värdering.
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I förordningen finns även följande bestämmelser för försäljningen av Allmänna arvsfondens fasta egendom. Allmänna arvsfondens fasta egendom ska säljas så snart det kan ske, till högsta möjliga
pris och på ett ändamålsenligt sätt (11 §). Kammarkollegiet ska
underrätta berörd kommun eller statlig myndighet om en blivande
försäljning, när det med hänsyn till egendomens läge och beskaffenhet eller annars ter sig sannolikt att kommunen eller myndigheten
behöver förvärva egendomen för ett kommunalt eller statligt ändamål (samhällsbyggnadsändamål), eller att kommunen eller myndigheten behöver förvärva egendomen för att tillgodose intressen som
den har att bevaka (12 §). Kammarkollegiet har hand om försäljningen men får till sin hjälp med försäljningen anlita andra myndigheter under regeringen (14 §). Vid försäljning av en bostadsfastighet
för permanent bruk ska eventuella hyresgäster erbjudas att köpa
fastigheten till dess marknadsvärde. Detta gäller dock inte om Kammarkollegiet eller regeringen har beslutat att fastigheten ska säljas till
den kommun där den finns för att användas för samhällsbyggnadsändamål (16 §). Kammarkollegiet får meddela de ytterligare föreskrifter
som kan behövas för verkställigheten av bestämmelserna (17 §); några
sådana föreskrifter har dock inte meddelats. Bestämmelserna ska också
gälla tomträtt (18 §).

13.3

Kammarkollegiet ska besluta om försäljning
av fast egendom och tomträtt

Förslag: Kammarkollegiet ska besluta om försäljning av fast egendom och tomträtt som har tillfallit Allmänna arvsfonden.
Skälen för förslaget: Som vi har redovisat i avsnitt 12.5 har det länge
varit en allmän strävan att befria regeringen från förvaltningsärenden
av löpande art för att statsråden och departementen ska få möjlighet
att ägna mer tid och kraft åt reformarbete, övergripande planering
och prioritering. Regeringsformens regler om formerna för regeringens arbete vilar på förutsättningen att detta ska begränsas till
sådana angelägenheter som typiskt kräver ett ställningstagande från
regeringen eller någon i regeringskretsen. Regeringen ska alltså bara
pröva ärenden som kräver ett ställningstagande från regeringen som
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politiskt organ. Under en följd av år har därför ett stort antal ärendegrupper på olika förvaltningsområden flyttats över från regeringen
till myndigheter under regeringen.
Den fasta egendom som tillhör Allmänna arvsfondens har i de
flesta fall kommit i fondens ägo genom arv, testamente eller gåva.
Riksdagen, som utövar bestämmanderätten över fonden, har utan
någon beloppsgräns eller övriga inskränkningar eller villkor delegerat rätten att besluta om försäljning av fondens fasta egendom till
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Kammarkollegiet.
Detta skiljer sig från vad som gäller för statliga tillgångar, där regeringens bemyndigande att sälja statens fasta egendom är begränsat till
egendom vars värde inte överstiger 75 miljoner kronor. Någon sådan
begränsning finns alltså inte för regeringen att besluta om försäljning
av Allmänna arvsfondens egendom. Även om det i Allmänna arvsfondens regelverk inte finns angivet några villkor för hur regeringen
ska förfara vid försäljningen av fondens fasta egendom så ska försäljningen självfallet ske i syfte att ta till vara fondens intressen. Av
Allmänna arvsfondens konstruktion och syfte följer att fondens
intresse när det gäller egendomen i princip endast är att sälja den så
snart som möjligt, till högsta möjliga pris och på ett ändamålsenligt
sätt för att medel ska kunna tillföras fonden och för att medlen därefter
ska delas ut för att kunna främja fondens målgrupper. Regeringen
torde alltså inte ha någon egentlig möjlighet att t.ex. underlåta att
besluta att egendomen ska säljas eller besluta att egendomen ska säljas
till underpris. Regeringen har själv föreskrivit att den prövning som
ska ske vid en försäljning också ska innefatta de momenten att en
kommun eller en statlig myndighet under vissa förutsättningar ska
underrättas om försäljningen och, om egendomen utgörs av en
bostadsfastighet för permanent bruk, att eventuella hyresgäster ska
erbjudas att köpa fastigheten.
Den formella prövning som alltså ska göras i ärenden om försäljning av fast egendom och tomträtt är inte beroende av egendomens
värde. Något alternativ till att besluta om försäljning av fast egendom och tomträtt som tillfallit fonden torde inte finnas, även om
försäljningen i vissa fall ska ske till en kommun eller statlig myndighet respektive hyresgäster. Försäljningarna torde inte heller ha
sådana politiska inslag att det krävs att regeringen av det skälet fattar
beslut. Vi gör därför bedömningen att det inte finns några bärande
skäl som talar för att regeringen ska pröva frågor om försäljning av
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fast egendom när värdet av egendomen överstiger ett visst belopp. Den
praktiska hanteringen av alla ärenden sker redan i dag av Kammarkollegiet och det bedöms inte finnas något som hindrar att kollegiet
framöver får pröva frågor om försäljning av fondens fasta egendom,
oberoende av egendomens värde.
Sammanfattningsvis föreslår vi därför att Kammarkollegiet ska
besluta om försäljning av all fast egendom eller tomträtt som har tillfallit Allmänna arvsfonden.
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14.1

Inledning

Lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden saknar uttrycklig reglering vad gäller ersättning till god man som förordnats av Kammarkollegiet och som inte täcks av medlen i det dödsbo för vilket den
gode mannen har utsetts att företräda fonden. Enligt Kammarkollegiets interna praxis är utgångspunkten att varje dödsbo ska bära
sina egna kostnader. Det innebär att den gode mannen i dödsbon där
skulderna överstiger tillgångarna i vissa fall har avstått eller jämkat
sitt arvode. Mot denna bakgrund ska vi utreda och analysera hur
bestämmelserna tillämpas när det gäller kostnader som uppstår i så
kallade bristbon, dvs. när tillgångarna i boet inte räcker till för att
täcka kostnaderna för avvecklingen av detsamma. Utifrån analysen
ska vi bedöma om det är en rimlig utgångspunkt att varje dödsbo ska
bära sina egna kostnader eller om dessa i vissa fall ska täckas av arvsfondsmedel samt i förekommande fall lämna relevanta författningsförslag. I detta sammanhang behandlas också frågan om kostnader
förknippade med en gravrätt som Allmänna arvsfonden har förvärvat, som t.ex. skötsel av en familjegrav, kan täckas av medel ur
fonden i de fall det saknas medel i det enskilda dödsboet.

14.2

Nuvarande ordning

14.2.1

Bristbon och gode mans arvode

Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna
arvsfonden eller om fonden är testamentstagare ska den som har
boet i sin vård anmäla detta till Kammarkollegiet (17 § lagen om
Allmänna arvsfonden). Kammarkollegiet ska i sin tur förordna en
god man att företräda fonden vid boutredningen. Av 18 § samma lag
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följer att god man inte behöver förordnas om fonden har uteslutits
från arv genom testamente och Kammarkollegiet bedömer att det
inte finns någon anledning till klander av testamentet. Vidare behövs
enligt bestämmelsen inte ett godmansförordnande om boet har
större skulder än tillgångar och det inte behövs en god man för att
ta vård om egendomen, eller om egendom som har tillfallit fonden
som legat utgörs av pengar. Om egendom har tillfallit fonden genom
gåva som inte endast utgörs av pengar ska Kammarkollegiet emellertid förordna en god man att ta hand om egendomen (19 §).
Den gode mannen står under kollegiets tillsyn (20 § första stycket).
Kammarkollegiet företräder fondens intressen och ser till att boet
avvecklas på ett riktigt sätt. Vid uppdrag som god man för Allmänna
arvsfonden gäller 18 kap. handelsbalkens regler om sysslomän (20 §
andra stycket).
Den gode mannen företräder fonden vid boutredningen och
sköter det praktiska arbetet med boet. När boutredningen är klar
och uppdraget således är slutfört ska den gode mannen redovisa sin
förvaltning till Kammarkollegiet och betala in de medel som finns
kvar till fonden (vilket följer av 18 kap. 1 § handelsbalken). Av
18 kap. 5 § nämnda balk framgår att den gode mannen har rätt till
skälig ersättning för nedlagt arbete. Den gode mannen har också rätt
till ersättning för kostnader som varit nödvändiga för utförandet av
uppdraget. Tvist om redovisning, arvode och annat som hör till uppdragets genomförande får prövas och bedömas efter de nämnda
bestämmelserna och ytterst av domstol. Det aktuella godmanskapet
är inte att jämställa med vanliga godmansförordnanden utan ska
enligt förarbetena till lagen om Allmänna arvsfonden ses som ett
uppdragsförhållande mellan Kammarkollegiet och den som har utsetts att företräda fonden i boutredningen (SOU 1992:120 s. 110
och prop. 1993/94:124 s. 30).
De nu nämnda bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med
vad som följde av 1928 års lag om Allmänna arvsfonden. I förarbetena till den lagen angavs att de tillämpliga reglerna i handelsbalkens kapitel om sysslomän bl.a. innebär att reglerna om sysslomans redovisning äger motsvarande tillämpning samt att fonden
svarar för att gode mannen erhåller skäligt arvode för uppdraget
(SOU 1967:2 s. 18). Vidare framgår av förarbetena till den tidigare
lagen att dåvarande Kammaradvokatfiskalsämbetet som remissinstans
framhöll att det är angeläget gode män inte förordnas i bristbon där
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tillgångarna inte räcker för kostnaderna för godmanskapet samt
att den nuvarande regleringen i 18 § utformades så att den bättre
skulle stämma överens med den praxis som kollegiet tillämpade
(prop. 1969:83 s. 39 och 51 samt SOU 1967:2 s. 74).
Någon uttrycklig reglering i lagen om Allmänna arvsfonden finns
inte vad gäller just ersättning till god man som förordnats av
Kammarkollegiet och som inte täcks av medlen i det dödsbo för
vilket den gode mannen har utsetts att företräda fonden. Av 30 §
följer dock att Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och
företräda fonden enligt lagen ska betalas ur fonden enligt de grunder
som regeringen bestämmer.1 Den sistnämnda lagregeln motsvarar
regleringen i 1 § tredje stycket 1928 års lag om Allmänna arvsfonden, vilken infördes för att göra det möjligt att belasta Allmänna
arvsfonden med Kammarkollegiets kostnader för avveckling av dödsbon samt med kostnaderna för förvaltningen av fonden i stället för att
dessa kostnader skulle bekostas av skattemedel. Lagstiftaren anförde
i detta sammanhang att Kammarkollegiets alla kostnader som följer
av dess uppgifter enligt lagen om Allmänna arvsfonden, såväl förvaltning som övriga uppgifter, bör bekostas med medel ur fonden
(prop. 1983/84:153 s. 3 ff.).
Kammarkollegiet förordnar regelmässigt god man att företräda
fonden i boutredningen för de dödsbon kollegiet svarar för att avveckla.
Det är relativt vanligt att dödsbo som Kammarkollegiet ansvarar för
att avveckla utgörs av ett bristbo, i vilket tillgångarna inte täcker
skulderna i boet. Enligt uppgift från Kammarkollegiet är detta oftast
något som kan konstateras tämligen omgående och den gode mannen som utses att företräda fonden är då medveten om detta. Den
gode mannens uppgift blir i praktiken att i första hand försöka nå en
frivillig uppgörelse med borgenärerna som innebär att borgenärerna
sätter ned eller avskriver sina fordringar på dödsboet. Om det inte är
möjligt att nå en överenskommelse kan dödsboet komma att begäras
i konkurs enligt reglerna i konkurslagen (1987:672). Kammarkollegiet
vill med hänsyn till den avlidnes integritet undvika att ett insolvent
dödsbo försätts i konkurs.

Enligt 20 a § förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden ska Arvsfondsdelegationens
kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden och Kammarkollegiets kostnader
för att förvalta och företräda fonden betalas med högst de belopp som regeringen bestämmer
för varje år.
1
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Storleken på en god mans arvode för förvaltningen av ett bristbo
varierar i stor utsträckning. Av Kammarkollegiets interna praxis
följer att avvecklingen av ett dödsbo ska bära sina egna kostnader.
Detta innebär att den gode mannens ersättning i normalfallet bekostas
av medel ur boet. Ofta kan den gode mannens arvode täckas av dessa
medel.
Det förekommer att vissa kommuner själva ombesörjer avvecklingen av ett dödsbo som är ett bristbo, och således gör samma arbete
som en god man, varför något förordande inte krävs i de fallen.
Kammarkollegiet har till utredningen framfört att kollegiet inte
upplever sig ha tillräckligt tydligt lagstöd för att bekosta en god
mans arvode med medel ur Allmänna arvsfonden. I normalfallet
accepterar den gode mannen att dennes arvode sätts ned om medel i
boet saknas för att täcka arvodet. I de fall medel saknas i boet att helt
eller delvis täcka den gode mannens arvode har det dock förekommit
att medel ur Allmänna arvsfonden bekostat arvodet. Det är mycket
sällan som det har uppstått en tvist mellan Kammarkollegiet och den
gode mannen i en arvodesfråga.
14.2.2

Begravningskostnader och kostnader
för skötsel av gravplats

Som utvecklats ovan ansvarar Kammarkollegiet för avvecklingen av
ett dödsbo för vilket det saknas annan arvinge än Allmänna arvsfonden. I dödsbon som Kammarkollegiet svarar för att avveckla uppstår i vissa fall frågan om Allmänna arvsfonden kan stå för kostnader
förknippade med gravsättning.
Det allmänna ska enligt 9 kap. 6 § begravningslagen (1990:1144)
svara för gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats
under en tid av 25 år. Det allmänna svarar också för bl.a. gravsättning, kremering, lokal för förvaring och visning av stoftet, samt lokal
för begravningsceremoni. Utanför det allmännas ansvar faller sådana
åtgärder som anskaffande av kista och gravsten, annonsering, anordnande av begravningsceremoni och minnesstund samt skötselåtaganden (prop. 1998/99:38 s. 99).
Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast
var folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i
Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade. För kostnaderna
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har kommunen rätt till ersättning av dödsboet (5 kap. 2 § begravningslagen).
Kostnader för begravning ska i första hand täckas av medel ur
dödsboet efter den avlidne (se bl.a. RH 2010:43). Finns det inte
medel i dödsboet som helt eller delvis täcker begravningskostnaderna kan ekonomiskt bistånd sökas för kostnaderna. Bedömningen
av om bistånd ska ges utgår alltså från de ekonomiska förhållandena
i dödsboet och arvingarnas ekonomiska situation ingår inte i denna
bedömning. Ansökan görs hos den avlidnes hemkommun. Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd följer
att socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en
värdig begravning. Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader
bör i regel enligt de allmänna råden inte vara högre än ett halvt basbelopp. Socialstyrelsens råd är inte bindande, och bedömningen av
vilka kostnader som kan ersättas och hur stor ersättning som högst
ges kan skilja sig åt mellan olika kommuner.
Rätten till en bestämd gravplats benämns gravrätt och utövas
vanligen av anhöriga till den avlidne som har gravsatts på platsen.
Gravrätten får utövas bara av den som i gravboken eller gravregistret
är antecknad som innehavare av gravrätten (7 kap. 1 § begravningslagen). Innehavaren av gravrätten ska hålla gravplatsen i ordnat och
värdigt skick (7 kap. 3 §). En gravrätt får upplåtas till en juridisk
person bara om det finns särskilda skäl för det (7 kap. 4 §). Gravrättsinnehavare har rätt att bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen och om val av gravanordning, t.ex. gravsten (7 kap. 21 och
26 §§).
Av förarbetena till begravningslagen följer att Kammarkollegiet
som remissinstans anförde att gravrätt ska kunna upplåtas till Allmänna arvsfonden. Lagstiftaren uttalade i anledning av detta följande
(prop. 1990/91:10 s. 55 ff.).
Jag anser i likhet med Kammarkollegiet att gravrätt också i vissa fall bör
kunna upplåtas till Allmänna arvsfonden. Vad jag har erfarit ser arvsfonden i dag regelmässigt till att avlidna vars arv tillfaller fonden får en
gravplats och att det betalas för skötseln av gravplatsen. Även om den
personliga anknytningen saknas mellan arvsfonden och den avlidna,
menar jag att arvsfonden, om den ordnar gravplats och gravskötsel,
också bör kunna förvärva gravrätten till gravplatsen.

Av 7 kap. 14 § begravningslagen följer vidare att om en gravrättsinnehavare avlider får gravrätten gå över bara till någon som genom
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släktskap eller på något annat sätt har nära anknytning antingen till
den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon som är gravsatt
inom gravplatsen. Gravrätten får också enligt bestämmelsen gå över
till Allmänna arvsfonden i aktuellt fall. Som skäl till att fonden ska
kunna överta gravrätten efter en avliden gravrättsinnehavare angavs
i förarbetena till lagen att detta faller sig naturligt eftersom Allmänna
arvsfonden regelmässigt åtar sig att betala kostnaderna för gravskötsel i de fall där arvet efter en avliden gravrättsinnehavare tillfaller
fonden (prop. 1990/91:10 s. 110).
Gravsättning i minneslund, askgravlund och liknande avser ingen
bestämd gravplats och således kan inte en gravrätt förvärvas för en
sådan plats.
Kammarkollegiet har till utredningen framfört att i de fall Allmänna arvsfonden är arvinge till en avliden, vars dödsbo är ett bristbo,
gravsätts ofta den avlidne i en minneslund, dvs. inte på en bestämd
gravplats. Kostnader för gravsten och skötsel av gravplatsen aktualiseras således inte i detta fall. Det förekommer dock att Kammarkollegiet ställs inför frågan om den avlidne ska gravsättas i en familjegrav, som den avlidne innehaft gravrätten till. Allmänna arvsfonden
kan då enligt bestämmelserna i begravningslagen förvärva gravrätten,
och på så sätt bli ansvarig för bl.a. skötsel av gravplatsen. Kammarkollegiet menar dock att det är oklart om kollegiet kan låta medel ur
fonden bekosta skötseln av gravplatsen ifråga. Enligt uppgift från
Kammarkollegiet rör det sig om cirka 40–60 fall per år där frågan om
gravrätt aktualiseras i ett bristbo. Kostnaden förknippad med gravrätt
i dessa fall uppskattas av kollegiet till cirka 400 000 kronor per år.

14.3

Överväganden

Bedömning: Allmänna arvsfonden är att se som uppdragsgivare
till en god man som utses att företräda fonden i en boutredning
för ett dödsbo i vilket fonden är delägare. Ersättning för den gode
mannens arbete och kostnader förenade med uppdraget kan
därmed täckas direkt med medel ur fonden, i de fall det i dödsboet
saknas medel helt eller delvis härtill. Det finns inte behov av att
detta kommer till uttryck i lag.
Kostnader som är förknippade med en gravrätt som har förvärvats av Allmänna arvsfonden, som t.ex. kostnader för årlig
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gravskötsel, kan täckas av medel direkt ur fonden utan att under
något skede belasta Kammarkollegiet. Detsamma bör gälla för
andra kostnader förknippade med gravsättning och som inte kan
täckas med medel ur det enskilda boet eller genom ekonomiskt
bistånd. Det finns inte skäl att reglera detta uttryckligt i lag.

Skälen för bedömningen
Kostnaden för gode mäns arvoden
Av 20 § andra stycket lagen om Allmänna arvsfonden samt av
regleringen i 18 kap. handelsbalken framgår att en god man som har
utsetts att företräda fonden enligt 17 § har rätt till skälig ersättning
för sitt arbete och kostnader som är förenade med uppdraget. Ett
dödsbo är ett självständigt rättssubjekt vars förvaltning avser avveckla boet efter den avlidne. Det framstår därför som naturligt att
det enskilda boet så långt det är möjligt ska bära sina egna kostnader
för dess avveckling, vilket innefattar bl.a. kostnader för arvodet för
den gode mannen.
Enligt ovan redovisade förarbeten till nämnda bestämmelse är
Kammarkollegiet att se som uppdragsgivare åt de gode män som
utses av myndigheten att förvalta dödsbon för Allmänna arvsfondens räkning. Visserligen är det Kammarkollegiet som har till uppgift att utse en god man att företräda Allmänna arvsfonden vid boutredningen i det dödsbo i vilket fonden är delägare. Den gode
mannens uppdrag är dock enligt lagtextens lydelse att företräda fonden, och således inte Kammarkollegiet, i avvecklingen av ett dödsbo.
Mot bakgrund av det sagda framstår det som mer naturligt att Allmänna arvsfonden är att betrakta som uppdragsgivare till den gode
mannen än att Kammarkollegiet skulle ha den rollen. Övervägande
skäl talar därför för att Allmänna arvsfonden är att se som uppdragsgivare till den gode mannen.
Eftersom Kammarkollegiet inte är uppdragsgivare är det en teoretisk fråga om kostnaden för en god mans arvode som inte täcks av
medel ur dödsboet skulle vara en sådan kostnad för avveckling av
dödsbon som Kammarkollegiet har rätt till ersättning till med medel
ur fonden enligt 30 § lagen om Allmänna arvsfonden. Kostnaden ska
således inte ingå i Kammarkollegiets kostnader för vilka regeringen
bestämmer ramarna för enligt 20 a § förordningen om Allmänna
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arvsfonden. I de fall en god mans arvode inte täcks av medel ur det
dödsbo som denne är utsedd att förvalta är det alltså i stället Allmänna arvsfonden i egenskap av uppdragsgivare som ska ersätta den
gode mannen för dennes arbete och kostnader förenade med uppdraget enligt 17 § lagen om Allmänna arvsfonden. Kostnaden för
arvoden som inte täcks av medel i det enskilda dödsboet kan därmed
täckas direkt med medel ur fonden. Det finns inte behov att reglera
detta förhållande i lag, utan det är tillräckligt att det framgår av lagen
om Allmänna arvsfonden att bestämmelserna om sysslomän i 18 kap.
handelsbalken gäller för de gode män som utses att företräda fonden
vid avvecklingen av ett dödsbo.
Begravningskostnader och kostnader för gravskötsel
Det är vanligast förekommande att en avliden för vilken Allmänna
arvsfonden är arvinge gravsätts i en minneslund när boet efter den
avlidne är ett bristbo. För gravplatser i minneslund finns det inte
någon gravrätt och för skötseln svarar kyrkogårdsförvaltningen eller
motsvarande. I dessa fall torde det dock kunna uppstå kostnader för
gravsättningen som inte täcks av det allmännas ansvar vid begravning.
I de fall det finns en familjegrav som den avlidne kan gravsättas i
och som denne har gravrätt till kan Allmänna arvsfonden överta
gravrätten till graven. Med detta följer dock åtagande att sköta graven, varvid kostnader för detta uppkommer. Kostnader för t.ex.
inskription i befintlig gravsten kan också uppkomma i dessa fall.
Om det i ett dödsbo där Kammarkollegiet svarar för avvecklingen
saknas medel för att täcka de begravningskostnader som det allmänna inte svarar för, kan dödsboet få ekonomiskt bistånd enligt
Socialstyrelsens allmänna råd. Enligt uppgift från Kammarkollegiet
förekommer det att det söks bistånd för begravningskostnader när
det inte finns medel till detta i dödsboet. Ett sådant bistånd är dock
begränsat och det maximala biståndsbeloppet kan variera mellan
olika kommuner. Bistånd torde inte heller ges för en återkommande
årlig kostnad för skötsel av graven.
Om medlen i boet inte täcker kostnader för begravning och
skötsel av en bestämd gravplats för vilken Allmänna arvsfonden har
gravrätt uppstår frågan om sådan kostnad kan täckas av medel ur
Allmänna arvsfonden.
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Det inflyter stora summor i Allmänna arvsfonden varje år och
fondens bokförda värde uppgår till flera miljarder kronor i dagsläget.
Anständighetsskäl talar starkt för att en avliden som saknar andra
arvingar än Allmänna arvsfonden och som innehar en gravrätt till en
familjegrav ska kunna gravsättas i den graven särskilt om den avlidne
har önskat detta. Att personer skulle gravsättas i en minneslund
endast p.g.a. att kostnaderna förknippade med gravrätten inte skulle
kunna ersättas med medel ur Allmänna arvsfonden framstår därför
som orimligt. Det finns visserligen sannolikt fall där en avliden som
har arvingar men där medel saknas i dödsboet för kostnader förknippade med en gravrätt i t.ex. en gemensam familjegrav gravsätts i
en minneslund eller liknande p.g.a. att det saknas medel att täcka
kostnader som följer av gravrätten. Denna omständighet bör dock
inte hindra att Allmänna arvsfonden står för de kostnader som är
förknippade med en gravrätt i de fall det är aktuellt att gravsätta en
avliden i en familjegrav. Enligt uppgift från Kammarkollegiet rör det
sig vidare om ett begränsat antal fall per år där frågan om gravrätt
aktualiseras när det gäller bristbon. Mot bakgrund av det sagda bör
alltså kostnader förknippade med en gravrätt som Allmänna arvsfonden har övertagit eller andra begravningskostnader täckas med
medel ur fonden, om medel saknas i det enskilda dödsboet. Frågan
är då om kostnader förknippade med gravrätt och gravsättning ska
ses som en kostnad som Kammarkollegiet har för avvecklingen av
dödsbon, eller om kostnaderna ska finansieras med medel direkt ur
fonden.
Av förarbetena till 30 § lagen om Allmänna arvsfonden, som
reglerar Kammarkollegiets rätt till ersättning för kostnader för att
företräda och förvalta fonden, behandlas inte frågan om kostnader
som är förenade med en gravrätt som Allmänna arvsfonden innehar
eller andra begravningskostnader kan täckas av medel ur fonden.
Kammarkollegiets har till uppgift att avveckla dödsbon, och har
rätt till kostnadstäckning genom medel ur fonden för kostnader
förknippade med denna uppgift. En gravrätt efter en avliden kan enligt
nämnda bestämmelser i begravningslagen emellertid förvärvas av
Allmänna arvsfonden som det självständiga rättssubjekt fonden är, och
således inte av Kammarkollegiet. Eftersom gravrätten tillkommer Allmänna arvsfonden bör kostnader som är förknippade med gravrätten,
som t.ex. kostnader för årlig gravskötsel, täckas av medel direkt ur
fonden. Kostnaderna har inte heller några beröringspunkter med
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själva avvecklingen av den avlidnes dödsbo. Kostnader förknippade
med en gravrätt ska alltså inte ses som en kostnad för Kammarkollegiet i dess arbete med att avveckla ett dödsbo och bör därmed
inte under något skede belasta Kammarkollegiet. Andra kostnader
förknippade med gravsättning och som inte kan täckas med medel
ur det enskilda boet eller genom ekonomiskt bistånd bör inte heller
ses som kostnader förknippade med Kammarkollegiets uppgift att
avveckla dödsbon, utan de är, i likhet med kostnader som rör själva
gravrätten, snarare hänförliga till Allmänna arvsfonden som sådan, i
egenskap av fondens ställning som enda arvinge och dödsbodelägare.
Sådana kostnader bör därför också kunna täckas med medel direkt
ur fonden. Någon uttrycklig lagreglering framstår inte som behövlig.
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15.1

Inledning

Regler om redovisning och årlig revision för myndigheter som lyder
direkt under regeringen finns i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Arvsfondsdelegationen är enligt 7 §
förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden undantagen från
det regelverket. Arvsfondsdelegationen ska dock varje år före mars
månads utgång lämna en verksamhetsberättelse till regeringen med
en samlad redovisning av myndighetens stödgivning ur Allmänna
arvsfonden som avser det senast avslutade räkenskapsåret (8 § förordningen om Allmänna arvsfonden).
Regeringen ska enligt 31 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden varje år före juni månads utgång lämna redovisning till riksdagen av hur Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd ur
fonden har fördelats under föregående räkenskapsår samt ange den
kommande inriktningen av stödet. Redovisningsdatumet innebär att
regeringens redovisning lämnas till riksdagen i anslutning till riksdagens sommaruppehåll.
Mot den angivna bakgrunden ska vi analysera och bedöma
• om Arvsfondsdelegationen fortsatt bör undantas från kravet att
lämna årsredovisning, och vid behov, föreslå en annan ordning,
och
• om det är lämpligt att ändra tidpunkten för överlämnandet av redovisningen till riksdagen och, om så bedöms vara fallet, motivera och
föreslå en annan tidpunkt för överlämnandet.
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15.2

Nuvarande reglering

15.2.1

Myndigheters redovisningsskyldighet

Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag ska de
myndigheter som lyder omedelbart under regeringen varje år lämna
en årsredovisning till regeringen som ska ge underlag för regeringens
uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens verksamhet. Myndigheterna ska enligt förordningen också ge det underlag
Ekonomistyrningsverket (ESV) behöver för årsredovisningen för
staten. Förordningen innehåller bl.a. bestämmelser om vad myndigheternas årsredovisningar ska innehålla, vissa grundläggande redovisningsprinciper samt värderingsregler.
En myndighets årsredovisning ska enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag bestå av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, och noter (2 kap. 4 §).
I förordningen finns som nämnts grundläggande redovisningsprinciper. I 2 kap. 5 § anges att årsredovisningen ska upprättas på ett
överskådligt sätt. Enligt 2 kap. 6 § ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska
ställning, dvs. årsredovisningen ska upprättas i enlighet med god
redovisningssed.
Myndigheter som omfattas av förordningens bestämmelser ska
senast den 22 februari varje lämna en årsredovisning till regeringen
avseende det senast avslutade räkenskapsåret (2 kap. 1 §). Senast den
15 februari varje år ska myndigheten lämna det underlag ESV behöver för årsredovisningen för staten (2 kap. 3 §). Myndigheten ska
senast den 1 mars varje år lämna ett budgetunderlag till regeringen, som
bl.a. ska innehålla myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren (9 kap. 3 § första stycket).
ESV och Riksgäldskontoret ska senast den 15 mars varje år till
regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten för det
närmast föregående budgetåret (2 § förordningen [2011:231] om
underlag för årsredovisning för staten).
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Regeringens redovisningsskyldighet

Regeringens redovisningsskyldighet regleras i 10 kap. budgetlagen
(2011:203). Enligt budgetlagen är regeringen redovisningsskyldig
inför riksdagen för de tillgångar som regeringen förvaltar och förfogar över. Redovisningsskyldigheten omfattar även den verksamhet
som bedrivs av staten samt statens skulder och övriga ekonomiska
åtaganden (10 kap. 1 § nämnda lag).
Årsredovisningen för staten grundas som framgått ovan på de
statliga myndigheternas årsredovisningar och upprättas enligt detaljerade krav i 10 kap. 6 § budgetlagen, som bl.a. anger att årsredovisningen ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning, en finansieringsanalys och noter. Resultaträkningen, balansräkningen och
finansieringsanalysen ska som huvudregel omfatta statens samtliga
intäkter och kostnader, tillgångar och skulder samt betalningar som
påverkar statens nettoupplåning (10 kap. 7 § första stycket budgetlagen).
Regeringen ska senast den 15 april året efter budgetåret lämna årsredovisningen för staten till riksdagen (10 kap. 5 § budgetlagen).
15.2.3

Riksrevisionens granskning

Riksrevisionen har till uppgift att granska den verksamhet som
bedrivs av bl.a. myndigheter under regeringen. Bestämmelser om
denna granskning finns i lagen (2002:1022) om revision av statlig
verksamhet m.m. Riksrevisionen ska enligt nämnda lag utföra dels
effektivitetsrevision (2 och 4 §§) och dels årlig revision (3 och 5 §§).
Effektivitetsrevision ska främst ta sikte på förhållanden med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet och åtaganden i övrigt men får också avse de statliga insatserna
i allmänhet (4 §). Granskningen av årsredovisningar har enligt 5 § till
syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning
är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande. Denna granskning ska ske
enligt god revisionssed. Av god revisionssed följer att en revisor ska
granska att årsredovisningen upprättas enligt tillämpligt regelverk.
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Regelverket för Allmänna arvsfonden
och Arvsfondsdelegationen

Allmänna arvsfonden
Redovisning av förvaltningen av Allmänna arvsfondens medel
Förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital är sedan 2012 underställd Fonddelegationen, som är ett särskilt beslutsorgan för kapitalförvaltningen vid Kammarkollegiet (11 a § förordningen om Allmänna
arvsfonden). Enligt Fonddelegationens instruktioner förvaltar Kammarkollegiet fondens kapital.
Lagen om Allmänna arvsfonden saknade i sin tidigare lydelse egna
regler om redovisning eller revision av fonden. Mot denna bakgrund
och då Allmänna arvsfonden inte heller omfattades av andra generella
regler om revision för juridiska personer fann regeringen att Allmänna
arvsfonden i någon form ska vara föremål för revision. Regeringen
uttalade följande i förarbetena till den nuvarande bestämmelsen i
16 a § lagen om Allmänna arvsfonden (prop. 2002/03:136 s. 22).
Skälen till detta är dels Allmänna arvsfondens stora tillgångar, dels att
det krävs en ansvarsfull förvaltning av de medel som efterlämnats till
Allmänna arvsfonden. Kammarkollegiet svarar för kapitalförvaltningen
av Allmänna arvsfonden men lämnar i dag inte någon särskild redovisning över denna. Därmed sker inte heller någon närmare granskning
av förvaltningen.

Regeringen föreslog därför att Kammarkollegiet varje år i sin årsredovisning skulle lämna en redovisning till regeringen upprättad enligt de
bestämmelser som gäller på det statliga området.
Socialutskottet hade emellertid i sitt betänkande (2003/04:SoU3
s. 9) invändningar mot lagförslagets utformning. Utskottet instämde i att det är lämpligt att Riksrevisionen granskar Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfondens
tillgångar. Enligt vad utskottet erfarit kunde det dock medföra problem att i samma årsredovisning redogöra för två olika självständiga
juridiska personer. För att undvika eventuella tillämpningsproblem
ansåg utskottet därför att Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden fonden ska lämnas i samband med
kollegiets årsredovisning men alltså åtskild från denna. Mot bakgrund av denna lösning anförde utskottet att det krävdes att en särskild bestämmelse om Riksrevisionens granskning förs in i lagen.
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Samtidigt ansåg utskottet att uttrycket kapitalförvaltningen regeringens lagförslag skulle ersättas av uttrycket förvaltningen, då det
senare uttrycket har en något vidare innebörd.
Av 16 a § lagen om Allmänna arvsfonden framgår således att
Kammarkollegiet varje år till regeringen ska lämna en redovisning för
förvaltningen av Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade
räkenskapsåret, vilken ska lämnas i samband med Kammarkollegiets
årsredovisning. Riksrevisionen ska i enlighet med vad som föreskrivs i
5 § lagen om revision vid statlig verksamhet m.m. granska redovisningen. Av 31 § andra stycket samma lag följer att Kammarkollegiets
redovisning för förvaltningen av fonden ska fogas till regeringens redovisning till riksdagen (mer om regeringens redovisning, se nedan).
I lagen om Allmänna arvsfonden finns inte någon ledning om vad
som avses med begreppet redovisning. I förarbetena till bestämmelsen
i 16 a § anges att bestämmelserna i donationsförordningen (1998:140)
om en myndighets förvaltning av egendom som tillhör en stiftelse
bör kunna användas till ledning för vad redovisningen ska innehålla,
vilka bl.a. anger att en samlad redovisning ska lämnas för valda
placeringsformer och avkastningen. Regeringen avsåg därför att göra
en ändring i den dåvarande förordningen om Allmänna arvsfonden
så att det skulle framgå att donationsförordningen bör tillämpas på
Kammarkollegiets redovisning för kapitalförvaltningen av Allmänna
arvsfondens tillgångar (prop. 2002/03:136 s. 23 och 37 f.). Någon
sådan ändring gjordes dock inte och någon motsvarande bestämmelse fanns inte heller i den nuvarande förordningen om Allmänna
arvsfonden som trädde i kraft 2004.
År 2014 tillkom 11 b § förordningen om Allmänna arvsfonden
(nuvarande 11 b § första stycket), som tillämpades första gången för
räkenskapsåret 2014. Förändringen innebär att redovisningen ska
innefatta en balansräkning, en resultaträkning och noter upprättade
i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). Årsredovisningslagen är redovisningsmässigt och juridiskt att betrakta som en ramlag. Detta innebär att lagen inte ensamt tillräckligt väl ger vägledning
för hur en redovisning ska upprättas för att uppfylla kravet på god
redovisningssed. Enligt god redovisningssed behövs ett kompletterande regelverk till årsredovisningslagen för upprättande av balansräkning, resultaträkning och noter. Ett sådant kompletterande regelverk saknades i den ursprungliga lydelsen i nämnda paragraf. För att
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uppfylla årsredovisningslagens krav på balansräkning, resultaträkning och noter har Kammarkollegiet fram t.o.m. räkenskapsåret
2016 upprättat årsredovisning med tillämpning av Bokföringsnämndens uttalande BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser som
kompletterande regelverk. Detta eftersom Kammarkollegiet har funnit
att Allmänna Arvsfonden har stora likheter med en stiftelse, och då
särskilt en avkastningsstiftelse (skr. 2016/17:211 s. 60).
Riksrevisionen uttalade i sin revisionsrapport avseende Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden för
räkenskapsåret 2016 följande om redovisningsreglerna för förvaltningen
av Allmänna arvsfonden (beslut 2017-03-30, dnr 3.1.2-2016-0446, s. 1).
Kammarkollegiet ska enligt 11 b förordningen (2004:484) om Allmänna
arvsfonden avlämna en redovisning för Allmänna arvsfonden i vilken
balansräkning, resultaträkning och noter ska upprättas enligt årsredovisningslagen. Någon närmare precisering av vilket underliggande regelverk som ska tillämpas framgår dock inte. Då Allmänna arvsfonden är
en unik associationsform skapar detta en tveksamhet vilket underliggande regelverk som är tillämpligt. Vidare ger lagen (1994:243) om
Allmänna arvsfonden inte klarhet i vad som exakt avses med ”redovisning”. Den redovisning som Kammarkollegiet avlämnar utgör därför
inte en årsredovisning även om den i sin utformning kan påminna om
en årsredovisning.

I revisionsrapporten (s. 2) ifrågasatte Riksrevisionen om det är lämpligt att redovisa i enlighet med uttalandet BFN U 95:3 som om Allmänna arvsfonden vore en avkastningsstiftelse. Riksrevisionen anförde
i rapporten att revisonen till Kammarkollegiet har framfört synpunkten att tillämpat redovisningsregelverk inte tycks vara det mest
lämpliga för att ge en så korrekt och rättvisande bild som möjligt av
Allmänna arvsfondens verksamhet samt att Allmänna arvsfonden
uppvisar större likheter med en insamlingsstiftelse, varför det vore
mer rimligt att Kammarkollegiet tillämpar regelverk för insamlingsstiftelser. Mot bakgrund av den då förevarande osäkerheten i normgivningen för Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av
Allmänna arvsfonden är det dock enligt Riksrevisionen svårt att säga
att det med nuvarande redovisning inte går att i huvudsak följa förvaltningens resultat och ställning. Riksrevisionen uttalade sig därför
inte med reservation i revisionsberättelsen för redovisningen av förvaltningen av Allmänna arvsfonden för räkenskapsåret 2016 utan
endast med en upplysning av särskild betydelse.
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I revisionsberättelsen för Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden 2016 (beslut 2017-03-21,
dnr 3.1.2-2016-0446, s. 1) uttalade Riksrevisionen, förutom den
nämnda upplysningen, att Kammarkollegiet i alla väsentliga avseenden har:
• upprättat redovisningen för Allmänna arvsfonden enligt årsredovisningslagen med tillämpning av BFN U 95:3 Redovisning i
avkastningsstiftelser.
• gett en rättvisande bild av Kammarkollegiets redovisning för
förvaltningen av Allmänna arvsfondens ekonomiska resultat,
finansiering och finansiella ställning per den 31 december 2016.
• lämnat en redovisning för förvaltningen som är förenlig med och
stödjer en rättvisande bild i redovisningen som helhet.
Den 1 mars 2018 infördes en ny bestämmelse i förordningen av
Allmänna arvsfonden, av vilken det följer att vid upprättandet av
balansräkning, resultaträkning och noter ska Allmänna arvsfonden
betraktas som en sådan stiftelse som tillgodoser sitt syfte genom att
ur avkastningen lämna bidrag, dvs. en avkastningsstiftelse (11 b §
andra stycket nämnda förordning).
På grund av denna regeländring och Riksrevisionens uttalanden
finns det skäl att här beröra de olika stiftelseformerna avkastningsstiftelse och insamlingsstiftelse och de redovisningsregler som gäller
för de olika stiftelseformerna.
En avkastningsstiftelse kan enligt Skatteverket kännetecknas enligt
följande.1
En avkastningsstiftelse tillgodoser sitt syfte genom att ur den löpande
avkastningen dela ut kontanta bidrag. Stiftelsens förmögenhet består
oftast av värdepapper eller banktillgodohavanden. Förmögenheten ska
vara godtagbart placerad och stiftelsen får i princip inte förbruka medel
för annat än till förmån för det syfte och den destinatärskrets som
stiftaren bestämt.

En insamlingsstiftelse å sin sida kännetecknas av att den bildas
genom att en eller flera stiftare förordnar att pengar, som inflyter
efter ett upprop av dem, ska som en självständig förmögenhet främja
ett bestämt och varaktigt ändamål och någon åtar sig att ta emot
1

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/1735.html

287

Redovisningsfrågor

SOU 2018:70

pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet (11 kap. 1 §
stiftelselagen [1994:1220]). En insamlingsstiftelse ska som regel
under en period om tre sammanhängande räkenskapsår använda
minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål (11 kap.
2 a § samma lag).
En stiftelse som uppfyller förutsättningarna för en insamlingsstiftelse enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen är bokföringsskyldig oavsett
värdet på dess tillgångar (2 kap. 3 § bokföringslagen [1999:1078]).
En avkastningsstiftelse är enligt samma bestämmelse bokföringsskyldig om värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon
kronor.
En stiftelse som är bokföringsskyldig enligt 2 kap. 3 § bokföringslagen ska alltid avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med en årsredovisning (6 kap. 1 § 5 samma lag).
För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska
årsredovisningen i en stiftelse upprättas enligt ett s.k. K-regelverk.
Bokföringsnämnden, BFN, har sedan 2004 arbetat med att ta fram
samlade regelverk2 för årsbokslut och årsredovisning, det så kallade
K-projektet. Ett K-regelverk innehåller regler om hur en årsredovisning eller ett årsbokslut ska utformas och hur tillgångar, skulder,
intäkter och kostnader ska värderas. Ett K-regelverk ska tillämpas i
sin helhet. Det innebär att andra allmänna råd, rekommendationer
eller specifika uttalanden inte för tillämpas vid upprättandet av årsredovisning, årsbokslut eller koncernredovisning, om det inte specifikt anges i K-regelverket.
Stiftelser som tidigare redovisat enligt äldre regelverk måste välja
antingen regelverken K2 eller K3 för räkenskapsår som inleds efter
den 31 december 2016.3 Vilket regelverk som ska väljas beror på
stiftelsens storlek.
En stiftelse ska tillämpa BFN:s allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) när den ska upprätta sin
årsredovisning (BFNAR 2012:1 punkt 1.3) om stiftelsen är ett större
De regler som BFN publicerar i BFNAR utgör allmänna råd. Formellt är allmänna råd inte
bindande föreskrifter. I bokföringslagen ges BFN ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. Enligt regeringens förordning med instruktion för BFN ska myndigheten utarbeta allmänna råd inom dess ansvarsområde. Myndighetens allmänna råd får därför normalt
anses ge uttryck för vad som är den goda sed som enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen ska följas. Ett företag kan därför bara undantagsvis avvika från de allmänna råden,
utan att samtidigt bryta mot lag.
3
För räkenskapsår som har påbörjats före den 1 januari 2017 kan stiftelsen välja mellan att
tillämpa K3 och BFN:s äldre normgivning inklusive BFN:s uttalande BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser.
2
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företag enligt 1 kap. 3 § årsredovisningslagen eller är ett moderföretag
i en större koncern. Med större företag avses företag enligt 1 kap. 3 §
årsredovisningslagen som uppfyller mer än ett av följande villkor
under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:
• Företaget har fler än 50 anställda i medeltal.
• Företaget har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning.
Med balansomslutning avses värdet av företagets tillgångar enligt
balansräkningen (Bokföringsnämndens allmänna råd [BFNAR
2006:11] om gränsvärden punkt 5b).
• Företaget har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.
Nettoomsättningen omfattar intäkter från försålda varor och
utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet
(1 kap. 3 § första stycket 3 årsredovisningslagen). Bokföringsskyldiga ideella föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser
m.fl. ska lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande
intäkter till nettoomsättningen (BFNAR 2006:11 punkt 11a). Av
kommentaren till punkt 11a framgår att andra liknande intäkter
kan vara anslag från stat och kommun, förvärv på grund av testamente och avgifter som medlemmar i t.ex. en samfällighetsförening betalar till föreningen.
Det är endast stiftelser som är ett mindre företag, dvs som inte
uppfyller kraven på ett större företag enligt 1 kap. 3 § årsredovisningslagen, och som inte är ett moderföretag i en mindre koncern
som upprättar koncernredovisning, som får tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre
företag (K2) i stället för K3-regelverket när de ska upprätta sin årsredovisning.
En stiftelse av Allmänna arvsfondens storlek uppfyller kraven på
ett större företag eftersom balansomslutningen och nettoomsättningen under de senaste två åren har överstigit de gränsvärden som
anges i 1 kap. 3 § årsredovisningslagen.4 En sådan stiftelse ska
tillämpa K3-regelverket vid upprättandet av årsredovisning, oavsett
om stiftelsen är en insamlingsstiftelse eller en avkastningsstiftelse.
Allmänna arvsfondens tillgångar uppgick för räkenskapsåret 2017 till 6 014 miljoner kronor
i bokfört värde. Till fonden inflöt för 2017 804,5 miljoner kronor netto och för 2016
630,6 miljoner kronor. I Allmänna arvsfondens nettoomsättning får sägas ingå de medel som
influtit i fonden från dödsbon som saknar annan arvinge än fonden (se BFNAR 2006:11
punkt 11a).
4
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K3-regelverket innehåller 37 kapitel, varav de 34 första innehåller
allmänna regler som gäller för alla som ska tillämpa regelverket.
kap. 36 är ett särskilt kapitel för stiftelser och företag som drivs
under stiftelseliknande former.
Samma regler ska således tillämpas för en insamlingsstiftelse som
för en avkastningsstiftelse. I kap. 36 finns dock några särskilda regler
för just avkastningsstiftelser. Här redogörs översiktligt för dessa
regler.
En gåva ska som huvudregel redovisas som intäkt när den erhålls
(p. 36.12). I en avkastningsstiftelse får en gåva som inte får förbrukas
för stiftelsens ändamål inte redovisas som intäkt. En sådan gåva ska
redovisas direkt mot eget kapital när gåvan erhålls (p. 36.13).
Med lämnade bidrag avses en transaktion i vilken en stiftelse
lämnar en tillgång utan att få tillbaka motsvarande värde i utbyte
(p. 36.17). Ett lämnat bidrag ska i normalfallet redovisas som skuld
när beslut om bidraget har fattats (p. 36.18). I en avkastningsstiftelse
ska dock ett lämnat bidrag redovisas som en minskning av eget
kapital (p. 36.19). I juridisk person ska en stiftelse, om inte stiftelseförordnandet anger något annat, dela in eget kapital i bundet respektive fritt eget kapital. Som bundet eget kapital ska man redovisa sådant
kapital som inte får förbrukas för stiftelseändamålet (p. 36.34). En
avkastningsstiftelse ska i juridisk person redovisa lämnade bidrag
mot fritt eget kapital (p. 36.35). Reglerna innebär att ett bidrag som
lämnas av en stiftelse ska redovisas som kostnad och skuld när ett
beslut om bidraget har fattats. I en avkastningsstiftelse ska bidraget
bokas mot fritt eget kapital, dvs. det fria kapitalet ska minskas i
motsvarande mån. I övriga stiftelser ska dock lämnade bidrag bokas
som en kostnad när det har utbetalts.
Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av Allmänna arvsfonden för räkenskapsåret 2017 har upprättats i enlighet med K3regelverket som kompletterande regelverk. Det är första året som
detta regelverk har kunnat tillämpas för redovisning av förvaltningen
av fonden i enlighet med vad som följer av BFN:s råd om tillämpningen av K3-regelverket. Riksrevisionen har inte lämnat någon revisionsrapport i fråga om Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av Allmänna arvsfonden för räkenskapsåret 2017. I revisionsberättelsen för Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av
Allmänna arvsfonden 2017 (beslut 2018-03-21, dnr 3.1.2-2017-0511,
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s. 1) har Riksrevisionen dock uttalat att Kammarkollegiet i alla väsentliga avseenden har:
• upprättat redovisningen för Allmänna arvsfonden enligt årsredovisningslagen med tillämpning av BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
• gett en rättvisande bild av Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfondens ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per den 31 december 2017.
• lämnat en redovisning för förvaltningen som är förenlig med och
stödjer en rättvisande bild i redovisningen som helhet.
Något särskilt uttalande angående redovisningen av förvaltningen av
fonden gjordes inte i denna revisionsberättelse, till skillnad från det
föregående årets revisionsberättelse.
Kammarkollegiets årsredovisning
Kammarkollegiet är sedan 2010 värdmyndighet för Arvsfondsdelegationen och utför administrativa och handläggande uppgifter åt
Arvsfondsdelegationen (2 a § förordningen om Allmänna arvsfonden). Kammarkollegiet förser således Arvsfondsdelegationen med
bl.a. ett kanslistöd för detta ändamål. Av myndighetsförordningen
(2007:515) följer att Kammarkollegiet ansvarar inför regeringen för
de administrativa eller handläggande uppgifter som kollegiet ska sköta
åt Arvsfondsdelegationen (18 § första stycket).
I Kammarkollegiets årsredovisning redovisas kollegiets uppgifter
att bevaka Allmänna arvsfondens rätt, förvalta fondens kapital samt
erbjuda kanslistöd till Arvsfondsdelegationen. Samtliga uppgifter
finansieras av medel ur fonden. Medel ur Allmänna arvsfonden täcker
alltså Kammarkollegiets kostnader för bl.a. förvaltning och administration av dödsboavveckling, hanteringen av återkravsärenden, fondförvaltning och utbetalningar av projektmedel. Medel ur fonden täcker
på samma sätt kostnaderna för handläggning av projektansökningar
och projektredovisningar inkomna till Arvsfondsdelegationen samt
för controller-, kommunikations- och utvärderingsverksamhet.
Arvsfondsdelegationens kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden och Kammarkollegiets kostnader för att förvalta
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och företräda fonden ska betalas med högst de belopp som regeringen bestämmer för varje år. Beloppen fastställs efter en bedömning
av vad som är rimliga administrativa kostnader i förhållande till
Allmänna arvsfondens medel (20 a § första stycket förordningen om
Allmänna arvsfonden). Varje år ska ett kostnadsförslag för kommande års verksamhet lämnas in till regeringen. Tidigare lämnade
både Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen in var sitt underlag
till regeringen senast oktober varje år. Från och med 2017 ska dock
Kammarkollegiet senast i augusti varje år lämna ett kostnadsförslag för
det kommande årets verksamhet. När det gäller kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden ska Kammarkollegiet samråda med Arvsfondsdelegationen innan kostnadsförslaget lämnas.
I fråga om kostnader för att förvalta Allmänna arvsfondens kapital ska
dock förslaget lämnas av fonddelegationen inom Kammarkollegiet
senast i oktober varje år (20 a § andra stycket förordningen om Allmänna arvsfonden).
Arvsfondsdelegationen
Arvsfondsdelegationen är en egen myndighet direkt under regeringen och tillhör gruppen nämndmyndigheter. Kammarkollegiet är
som nämnts ovan värdmyndighet för Arvsfondsdelegationen. Delegationen har således varken egen personal eller egen ekonomi.
Bestämmelserna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag är inte tillämpliga för Arvsfondsdelegationen (7 § förordningen om Allmänna arvsfonden). Sådana undantag kan göras för
nämnder och liknande myndigheter som inte har någon egen ekonomi
att redovisa.
Arvsfondsdelegationens verksamhet styrs inte av något årligt
regleringsbrev. I detta sammanhang kan det nämnas att Arvsfondsdelegationens verksamhet inte heller berörs i regleringsbrevet för
Kammarkollegiet.5 I stället styrs Arvsfondsdelegationens verksamhet av ändamålsbestämmelsen i lagen om Allmänna arvsfonden samt
I det årliga regleringsbrevet avseende Kammarkollegiet nämns dock Allmänna arvsfonden
och verksamheten på kanslifunktionen. I regleringsbrevet för budgetåret 2018 anges att
Kammarkollegiet, utöver redovisning av kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens
rätt, förvaltning av fonden samt administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen, ska redovisa åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen och för att
effektivisera verksamheten.
5
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regeringens prioriteringar för det kommande året som anges i regeringens skrivelse till riksdagen.
2000 års arvsfondsutredning (SOU 2002:19 s. 86) övervägde frågan
om Arvsfondsdelegationen skulle åläggas att lämna årsredovisning.
Utredningen fann dock att undantaget från kravet att lämna årsredovisning skulle bestå och anförde att det är onödigt betungande att
kräva att Arvsfondsdelegationen, som saknar egen personal och
ekonomi, ska lämna en fullständig årsredovisning. Utredningen föreslog i stället att Arvsfondsdelegationen skulle lämna en årlig redogörelse i form av en verksamhetsberättelse till regeringen som ett underlag för den sammanhållna redovisningen till riksdagen. Utredningen
konstaterade vidare att Arvsfondsdelegationens verksamhet kommer att omfattas av Riksrevisionens granskning och förutsatte att de
revisorer som kommer att ha ansvar för Arvsfondsdelegationen även
granskar den årliga verksamhetsberättelsen med stödredovisningen.
Regeringen delade i efterföljande proposition (prop. 2002/03:136
s. 25) utredningens bedömning att Arvsfondsdelegationen även
fortsättningsvis bör undantas från kravet att lämna årsredovisning,
och att delegationen i stället ska överlämna en årlig verksamhetsberättelse till regeringen. Regeringen uttalade att verksamhetsberättelsen bör utgöra en samlad redovisning som bl.a. omfattar stödfördelningen. Regeringen poängterade att verksamhetsberättelsen
bör innehålla alla myndigheters arbete med stödgivning med medel
ur Allmänna arvsfonden, dvs. inte bara Arvsfondsdelegationens stödgivning utan en samlad bild av allt stöd som utgått under året, dvs. även
det stöd som beviljats av andra myndigheter ur Allmänna arvsfonden. Vidare menade regeringen att verksamhetsberättelsen kan
utgöra regeringens underlag för den årliga skrivelsen till riksdagen
samt underlag för revision av Arvsfondsdelegationens verksamhet.
I fråga om revision av Arvsfondsdelegationens verksamhet uttalade regeringen följande (prop. 2002/03:136 s. 25).
Det finns inga hinder för vare sig Riksrevisionsverket eller Riksrevisionen att granska Arvsfondsdelegationen. Det kan däremot endast bli
fråga om effektivitetsrevision – dvs. att ändamål och åtaganden uppfyllts
på ett effektivt sätt – eftersom Arvsfondsdelegationen är undantagen
från kravet att lämna årsredovisning.
Regeringen anser dock att det inte finns skäl att ställa krav på att
Arvsfondsdelegationen skall avge en årsredovisning. Som tidigare nämnts
saknas det motiv för detta. De förslag som lämnas och de bedömningar
som görs i denna proposition är i stället ämnade att öppna insynen i all

293

Redovisningsfrågor

SOU 2018:70

den verksamhet som bedrivs med medel ur Allmänna arvsfonden.
Förslagen ger även sammantaget förutsättningar för en samlad revision.

Mot den redovisade bakgrunden följer det således av 8 § förordningen om Allmänna arvsfonden att Arvsfondsdelegationen varje år
före mars månads utgång ska lämna en verksamhetsberättelse till
regeringen med en samlad redovisning av myndigheters stödgivning
ur Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade räkenskapsåret.
Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse ska alltså redovisa stödgivningen ur fonden. I detta sammanhang kan nämnas att
det under mycket lång tid inte har förekommit att någon annan
myndighet beslutar om stöd ur fonden, varför berättelsen i praktiken omfattar stödgivningen beslutad av delegationen. I verksamhetsberättelsen redogör Arvsfondsdelegationen för olika områden i
myndighetens verksamhet. I verksamhetsberättelsen för 2017 beskrivs
bl.a. fördelningen av stöd utifrån antal stödbeslut i fråga om projektrespektive lokalstöd; i denna redogörelse ingår bl.a. bifallsfrekvens,
fördelningen av stödbeslut mellan fondens målgrupper och mellan
olika projektändamålen inom varje målgrupp samt regional fördelning av stöd. Redogörelsen om fattar även projekt inom de tolv
områden regeringen angivit som prioriterade i sin skrivelse till riksdagen samt antal bifallsbeslut fördelat på olika kategorier av organisationer. Vidare redogörs för arbetet med uppföljning, kontroll
och utvärdering av beviljat stöd och den kommunikationsverksamhet
som bedrivs. Verksamhetsberättelsen innehåller även en redogörelse av
förvaltningen av Allmänna arvsfonden och fondens värdeutveckling
över det aktuella året samt de driftskostnader som belastar fonden.
Regeringens redovisning till riksdagen
Regeringen ska enligt 31 § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden varje år före juni månads utgång lämna en redovisning till
riksdagen för hur Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd
från fonden har fördelats under föregående räkenskapsår samt ange
den kommande inriktningen av stödet. Kammarkollegiets redovisning
för förvaltningen av fonden ska bifogas denna redovisning (31 §
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andra stycket samma lag). Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse är ett viktigt underlag för regeringens redovisning av stödgivningen under det föregående räkenskapsåret.
Allmänna arvsfondens förmögenhet redovisades tidigare bland
statens tillgångar i årsredovisningen för staten, men finns sedan
början av 2000-talet inte med i denna redovisning. Regeringen menade
(prop. 2002/03:136 s. 23) att det kan uppstå betydande pedagogiska
problem kring Allmänna arvsfondens rättsliga ställning om fonden tas
med bland statens medel i årsredovisningen för staten. Som skäl för
detta angavs att Allmänna arvsfonden är en egen juridisk person och
en legal arvinge med egen arvsrätt. Därtill kommer att den i likhet
med stiftelser är självägande. Regeringen fann således att fonden inte
skulle tas med vare sig tas i statens nettoförmögenhet eller bland
fonder med särskilda ändamål, i syfte att undvika att fondförmögenheten kopplas samman med statens tillgångar.
ESV gör årligen en sammanställning av tillgångar och skulder för
verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över. I denna
sammanställning ingår tillgångarna och skulderna i AP-fonderna,
Premiepensionsmyndigheten, Riksbanken samt Allmänna arvsfonden (22 § förordningen om underlag för årsredovisning för staten).
Tidigare ingick sammanställningen i årsredovisningen för staten men
nu publiceras den separat på ESV:s hemsida.

15.3

Överväganden

15.3.1

Arvsfondsdelegationens redovisning

Bedömning: Arvsfondsdelegationen ska även fortsättningsvis
vara undantagen kravet att lämna årsredovisning.
Skälen för bedömningen: En effektiv statsförvaltning förutsätter
att myndigheternas verksamhet och resultat följs upp och utvärderas. Myndigheters årsredovisningar är ett viktigt underlag för regeringens styrning och kontroll av att myndigheterna fullföljer sitt uppdrag. Regeringen har behov av sådan information, både för sin styrning
av förvaltningen och för att kunna ta fram förslag till riksdagen. Riksdagens kontroll av regeringen förutsätter att regeringen i sin tur har
tillgång till ett bra underlag för att informera riksdagen. Information
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om en myndighets verksamhet är således viktigt ur flera aspekter. En
årsredovisning som upprättas enligt bestämmelserna i förordningen
om årsredovisning och budgetunderlag ger regeringen ett underlag
som belyser myndighetens verksamhet ur olika aspekter och är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Frågan är då om det finns
skäl att förordna att Arvsfondsdelegationen ska vara skyldig att
lämna årsredovisning, dvs. att myndigheten inte ska vara undantagen
reglerna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.
Arvsfondsdelegationen är en nämndmyndighet med en väl avgränsad verksamhet och är i likhet med flera andra nämndmyndigheter6
undantagen kravet på att lämna årsredovisning enligt reglerna i
nämnda förordning.
Av de regelverk som gäller för andra nämndmyndigheter vars
verksamhet är undantagen reglerna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, anges vanligen att nämnden varje år till
regeringen ska lämna en redogörelse för sin verksamhet under det
senaste kalenderåret, och i vissa fall förekommer ett krav att myndigheten samtidigt ska redovisa kostnaderna för verksamheten.7 Tiden
för när redogörelse ska lämnas till regeringen varierar något i de olika
förordningarna, mellan den 22 februari eller den 1 mars.
Arvsfondsdelegationen hanterar stora belopp i sin stödgivning,
och det är viktigt att delegationen redovisar verksamheten i särskild
ordning för att säkerställa en insyn i verksamheten. Den verksamhetsberättelse som Arvsfondsdelegationen årligen ska lämna till regeringen ska enligt lagtextens lydelse innehålla en samlad redovisning av
myndigheters stödgivning ur Allmänna arvsfonden som avser det
senast avslutade räkenskapsåret. Någon ledning om vad verksamhetsberättelsen mer i detalj ska innehålla följer inte av de ovan nämnda
förarbetsuttalandena med mer än att den bör ha formen av en utförlig verksamhetsberättelse med en samlad redovisning som bl.a. omfattar stödfördelningen. Den verksamhetsberättelse som ska lämnas
av Arvsfondsdelegationen före mars månads utgång innehåller, som
redovisats i avsnitt 15.2.4, en fyllig redovisning över stödgivningen
under det gångna året ur olika aspekter. Inget annat har framgått än att
Exempel på sådana myndigheter är Alkoholsortimentsnämnden, Fideikommissnämnden,
Nämnden mot diskriminering, Resegarantinämnden, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
och Statens överklagandenämnd. Kammarkollegiet är värdmyndighet för samtliga nämnda
myndigheter.
7
Se t.ex. förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd, förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden och förordningen
(2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering.
6

296

SOU 2018:70

Redovisningsfrågor

verksamhetsberättelsen ger regeringen det underlag som behövs för
regeringens redovisning till riksdagen. Kraven på att redovisa sin
verksamhet synes inte heller vara lägre för Arvsfondsdelegationen än
för andra nämndmyndigheter som är undantagna kraven i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.
Kostnaderna för Kammarkollegiets uppgifter att bl.a. bistå delegationen med ett kansli som utför administrativa och handläggande
uppgifter finansieras av medel ur Allmänna arvsfonden och redovisas
i Kammarkollegiets årsredovisning (som inte är att förväxla med
Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av Allmänna arvsfonden). Arvsfondsdelegationen har således inte några egna kostnader
för t.ex. personal eller någon egen ekonomi. Myndigheten har inte
heller några egna tillgångar att redogöra för, och själva förvaltningen
av fonden svarar Kammarkollegiet för att redovisa. Även om Arvsfondsdelegationen är undantagen från kravet att lämna årsredovisning finns det inte heller hinder för Riksrevisionen att granska delegationen genom effektivitetsrevision enligt 4 § lagen om revision av
statlig verksamhet m.m.
Mot bakgrund av det sagda delar vi 2000 års arvsfondsutrednings
bedömning att det framstår som onödigt betungande att kräva att
Arvsfondsdelegationen ska lämna en fullständig årsredovisning avseende sin verksamhet. Myndigheten bör därför även fortsättningsvis
vara undantagen reglerna i förordningen om årsredovisning och
budgetunderlag.
15.3.2

Tidpunkten för regeringens redovisning

Bedömning: Det finns inte skäl att ändra tidpunkten för överlämnandet av regeringens redovisning till riksdagen.
Skälen för bedömningen: Regeringen ska enligt bestämmelsen i
31 § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden lämna sin redovisning till riksdagen senast den 30 juni. Redovisningen ska avse hur
Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd från fonden har
fördelats under föregående räkenskapsår samt ange den kommande
inriktningen av stödet. Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse utgör ett viktigt underlag till denna skrivelse, och ska lämnas
till regeringen senast den 31 mars. Till regeringens skrivelse ska också
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Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av Allmänna arvsfonden fogas, vilken ska lämnas till regeringen senast den 22 februari
(enligt 16 a § nämna lag ska den lämnas tillsammans med Kammarkollegiets årsredovisning).
Regeringen ska lämna årsredovisningen för staten senast den
15 april, och myndigheternas årsredovisningar som ligger till grund
för denna årsredovisning ska lämnas senast den 22 februari. I jämförelse med detta tidsspann framstår tiden för när regeringen ska
lämna sin redovisning till riksdagen enligt 31 § första stycket lagen
om Allmänna arvsfonden som förhållandevis väl tilltagen; regeringen har alltså tre månader till förfogande att färdigställa skrivelsen
innan den ska lämnas till riksdagen.
Som angetts i våra direktiv lämnas skrivelsen till riksdagen i anslutning till riksdagens sommaruppehåll. Regeringens skrivelse behandlas
därför under hösten. Under de senaste fem åren har skrivelsen under
majoriteten av åren beretts i Socialutskottet under oktober månad,
tillsammans med eventuella motioner i anledning av skrivelsen. Efter
att skrivelsen har justerats i slutet av oktober har riksdagen fattat
beslut, vilket med undantag för ett år under den aktuella tidsperioden har skett i början av november månad.
Det har inte framkommit att den beskrivna ordningen ska ha
orsakat några praktiska problem eller någon tidsnöd för vare sig Arvsfondsdelegationen, regeringen eller riksdagen. Eftersom skrivelsen
innehåller regeringens bedömning om stödets inriktning för det kommande året är det viktigt att riksdagen fattar beslut om skrivelsen
och dess innehåll i god tid innan årets slut, eftersom Arvsfondsdelegationen behöver få besked om stödinriktningen innan det nya
året börjar. Att Kammarkollegiet ska lämna sitt kostnadsförslag angående verksamheten för kommande år senast den 31 augusti enligt 20 a §
förordningen av Allmänna arvsfonden torde inte heller det innebära
några praktiska problem i förhållande till tidpunkten för när regeringen
ska lämna sin skrivelse, eftersom kostnadsförslaget avser kommande
års verksamhet och således inte är hänförligt till den period som
behandlas i skrivelsen. Däremot har Kammarkolliget behov av att ta
del av regeringens skrivelse innan kollegiet lämnar sitt kostnadsförslag, eftersom skrivelsen kan innehålla sådana uppgifter, t.ex. inriktningen för kommande års stöd, som kan påverka kostnadsförslaget.
Mot den redovisade bakgrunden finner vi inte skäl att ändra tidpunkten för när regeringens skrivelse till riksdagen ska lämnas.
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Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen
av Allmänna arvsfonden

Bedömning: Det finns inte skäl till ändring av regelverket avseende Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av Allmänna
arvsfonden.
Skälen för bedömningen: Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden ska innefatta en balansräkning,
en resultaträkning och noter upprättade i enlighet med årsredovisningslagen (11 b § förordningen om Allmänna arvsfonden). Som har
framgått ovan är årsredovisningen en ramlag och enligt god redovisningssed behövs ett kompletterande regelverk till årsredovisningslagen för upprättande av balansräkning, resultaträkning och noter.
Sedan den 1 mars 2018 ska Allmänna arvsfonden betraktas som en
avkastningsstiftelse i detta sammanhang. Detta innebär att det kompletterande regelverket för räkenskapsåret 2017 har utgjorts av K3regelverket, vilket bl.a. ska tillämpas för avkastningsstiftelser av Allmänna arvsfondens storlek.
Allmänna arvsfonden är visserligen ingen stiftelse, utan en unik
juridisk person. Detta hindrar dock inte att den i redovisningshänseende betraktas som en stiftelse. Att fonden likställs med en
stiftelse i just detta sammanhang innebär alltså inte att andra regler
som gäller stiftelser blir tillämpliga för fonden och dess verksamhet.
Skulle fonden t.ex. betraktas som en insamlingsstiftelse i redovisningssammanhang kan inte detta rimligen medföra att den måste uppfylla krav på att t.ex. använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för
stiftelsens ändamål (11 kap. 2 a § stiftelselagen). Frågan om hur stor
andel av de till fonden influtna medlen som ska finnas tillgänglig för
stödgivningen regleras dessutom direkt i lagen om Allmänna arvsfonden.
Allmänna arvsfonden uppvisar likheter med både en insamlingsstiftelse och en avkastningsstiftelse enligt de definitioner som angetts
i avsnitt 15.2.4. Till fonden inflyter medel varje år från dödsbon som
saknar annan arvinge än fonden, vilket skulle kunna liknas vid bidrag
till en insamlingsstiftelse, och som utgör medel som kan betalas ut
som stöd ur fonden. Fondens kapital är, i likhet med vad som är fallet
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för en avkastningsstiftelse, investerat i värdepapper eller banktillgodohavanden och avkastningen från dessa investeringar utgör också
utdelningsbara medel.
För båda stiftelseformerna är K3-regelverket fr.o.m. räkenskapsåret 2017 kompletterande regelverk till årsredovisningslagen. Regelverket är till största delen gemensamt för de två stiftelseformerna.
Vissa skillnader finns dock i regelverket. En sådan skillnad är att
lämnade bidrag ska redovisas mot fritt eget kapital för en avkastningsstiftelse, medan de ska redovisas som en skuld för en insamlingsstiftelse. Bidrag som lämnas redovisas alltså direkt mot eget
kapital och inte via resultaträkningen. Något förenklat kan sägas att
det för en lekman kan vara lättare att utläsa ur en redovisning hur
mycket bidrag som har lämnats under ett år om detta redovisas via
resultaträkningen än direkt mot fritt eget kapital.
Allmänna arvsfonden uppvisar alltså likheter med de båda aktuella stiftelseformerna. Redovisningen av förvaltningen har under
flera år följt regelverket för avkastningsstiftelser. Även om Riksrevisionen i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 lämnade
upplysningen att regelverket för insamlingsstiftelser vore att föredra, fann revisionen att redovisningen gav en rättvisande bild av
Kammarkollegiets förvaltning av Allmänna arvsfondens ekonomiska
resultat samt att kollegiet hade lämnat en redovisning för förvaltningen som var förenlig med och stödjer en rättvisande bild i redovisningen som helhet. Riksrevisionen gjorde samma bedömning i sin
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017, då Kammarkollegiet för
första gången har kunnat tillämpa K3-regelverket, som med undantag för vissa särskilda regler alltså gäller för både avkastningsstiftelser och insamlingsstiftelser. Vidare följer det uttryckligen sedan
2017 av förordningen om Allmänna arvsfonden att fonden ska betraktas som en avkastningsstiftelse, vilket innebär att det har klargjorts
enligt vilket regelverk som ska användas vid redovisning av förvaltningen av fonden. Mot bakgrund av det sagda finns inte skäl att förordna om någon förändring vad avser regelverket för Kammarkollegiets redovisning av förvaltningen av Allmänna arvsfonden.
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16.1

Inledning

I direktiven anges att det regelverk som styr Allmänna arvsfondens
verksamhet i viss utsträckning är svåröverskådligt. Regelverket spänner över områden som, trots att de enbart avser Allmänna arvsfondens verksamhet, rör vitt skilda förhållanden och vänder sig till olika
myndigheter och intressenter. Det är svårt att med stöd av regelverket få en överblick över Allmänna arvsfondens verksamhet. Enligt
direktiven ska vi därför bedöma om det finns förutsättningar att förbättra regelverkets struktur och överskådlighet och, vid behov, lämna
sådana förslag.

16.2

En ny lag om Allmänna arvsfonden

Förslag: Lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden ska ersättas
av en ny lag.

Skälen för förslaget
En ny lag
Det nuvarande regelverket för Allmänna arvsfonden har fungerat
tämligen väl. Regelverket är särpräglat, eftersom Allmänna arvsfondens konstruktion är unik. Som framgått av avsnitt 3.2 är Allmänna
arvsfonden en självständig och självägande förmögenhetsmassa av
allmännyttig karaktär. Fonden är en juridisk person. Riksdagen utövar bestämmanderätten över fonden men de uppgifter som hör
ihop med fondens verksamhet handhas på riksdagens uppdrag av
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regeringen, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen. Regelverket för fonden är därför delvis utformat på ett annat sätt än de
regelverk som gäller för statsbidrag till bl.a. civilsamhällets organisationer. Sådana statsbidrag kan regleras direkt genom föreskrifter i
en förordning som beslutas av regeringen medan en reglering av
Allmänna arvsfonden måste framgå av lag, eftersom det är riksdagen
som utövar bestämmanderätten över den. Regeringen kan dock med
stöd av bemyndigande i lagen meddela föreskrifter avseende fonden.
Regeringen kan också i förordning meddela föreskrifter som avser
myndigheter under regeringen, såsom Kammarkollegiet eller Arvsfondsdelegationen. Fondens konstruktion har präglat utformningen
av de bestämmelser som styr verksamheten men genomförandet är
inte helt konsekvent, vilket kan vara en anledning till att regelverket
uppfattas som svåröverskådligt. Dessutom har de tillägg och förändringar som gjorts under årens lopp bidragit till att lagen och förordningen blivit mindre överblickbara.
Vårt uppdrag är begränsat till ett antal särskilda frågor som har
pekats ut i direktiven och har sålunda inte innefattat en fullständig
översyn av regelverket. Det innebär att vi inte har möjlighet att göra en
närmare översyn av det materiella innehållet i flertalet av de bestämmelser som styr fondens verksamhet. Som exempel kan nämnas att
uppdraget inte omfattar att föreslå några förändringar av fondens
ändamål, fondens målgrupper, fondens egendom och Kammarkollegiets förvaltning av den samt organisationsförändringar. Bestämmelserna i de delarna berörs därför inte närmare. Trots att vårt uppdrag
alltså är begränsat, är de förändringar vi föreslår så omfattande att det
inte är lämpligt att genomföra dem genom att behålla den nuvarande
lagen om Allmänna arvsfonden och göra ändringar i den lagen. Vi
föreslår därför att den nuvarande lagen ska ersättas med en ny lag.
Utformningen av den nya lagen
Vi bedömer att en kapitelindelning, trots det begränsade antalet
bestämmelser i lagen, kan bidra till en tydligare struktur och en mera
överblickbar lagtext. Genom en kapitelindelning kan framför allt
bestämmelserna om stödgivningen ur Allmänna arvsfonden och förvaltningen på ett tydligare sätt hållas samman och skiljas från lagens
övriga bestämmelser. Den nya lagen ska därför indelas i kapitel. Som
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en följd härav föreslår vi också att den till lagen hörande förordningen ska ersättas med en ny förordning som indelas i kapitel.
Som en ytterligare del i att förtydliga regelverket föreslår vi att
lagtexten ska utgå från att det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om stöd. Allt stöd fördelas sedan lång tid tillbaka i praktiken av
Arvsfondsdelegationen, även om det finns en möjlighet för regeringen att efter förslag från delegationen besluta att en annan myndighet ska fördela visst stöd. Vi föreslår inte någon förändring av
denna ordning. Dock ska det förtydligas att de bestämmelser som
gäller för Arvsfondsdelegationen i tillämpliga delar också ska gälla
för en annan myndighet som beslutar om stöd.
Vi föreslår även vissa förtydliganden av bestämmelserna om
ansökan om stöd. I det nuvarande regelverket framgår det av förordningen till vem en ansökan ska ges in. Vi föreslår att det i stället ska
framgå av lagen att en ansökan om stöd ska göras hos Arvsfondsdelegationen, eftersom det bedöms ändamålsenligt att i större grad
koncentrera ansöknings- och handläggningsbestämmelserna till lagen.
Arvsfondsdelegationens beslut om stöd förenas alltid med villkor
för stödet, bl.a. de generella villkor för stöd som delegationen har
antagit. Vi föreslår att det i lagen förtydligas att ett beslut om stöd
ur Allmänna arvsfonden ska förenas med de villkor som behövs och
att villkoren ska framgå av beslutet.
Bland paragraferna om god man i lagen finns en bestämmelse som
föreskriver en skyldighet för en person som efter ett dödsfall har ett
dödsbo i sin vård att göra en anmälan till Kammarkollegiet, om det
inte finns någon annan arvinge än Allmänna arvsfonden eller om
fonden är testamentstagare. Det finns emellertid inte något tydligt
samband mellan denna bestämmelse och regleringen av god man.
För att tydliggöra bestämmelsen föreslår vi att den lyfts fram i en
särskild paragraf och får en särskild rubrik.
Bestämmelsen om Allmänna arvsfondens egendom i lagen anger på
vilka sätt egendom kan tillfalla fonden. I uppräkningen i bestämmelsen
saknas att egendom kan tillfalla fonden genom beslut av Bolagsverket
enligt 25 kap. 42 eller 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551), eller 17 kap. 41
eller 42 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, samt som
en följd av bestämmelserna i 7 kap. 11 § stiftelselagen (1994:1220)
och 9 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Vi föreslår
att bestämmelsen kompletteras så att uppräkningen i den blir uttömmande.
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Vi föreslår dessutom ett antal mindre ändringar av regelverkets
struktur. Det rör sig bl.a. om bestämmelser som nu finns i lagen och
som lämpligen bör flyttas till förordningen och bestämmelser som
bör flyttas i motsatt riktning, från förordningen till lagen. Ett
exempel på en bestämmelse som vi föreslår ska flyttas till förordningen är kravet på att Arvsfondsdelegationen ska ha en samlad strategi för uppföljning och utvärdering av beviljade stöd. I förarbetena
till bestämmelsen (prop. 2002/03:136 s. 30 f.) anges att skälen för
placeringen i lag var att uppföljning och utvärdering borde ges en
ökad tyngd i handläggningen av stödärenden och i projektarbetet. Vi
anser att uppföljning och utvärdering bör ges samma tyngd som
tidigare. Arvsfondsdelegationen är emellertid en myndighet under
regeringen och bestämmelsen får närmast beskrivas som en anvisning till myndigheten om hur den ska arbeta i ett visst avseende, vilket
vanligtvis regleras i förordning. Även om riksdagen har den övergripande bestämmanderätten över fonden så bedöms det finnas tillräckliga möjligheter att vid riksdagsbehandlingen av regeringens redovisning av fondens verksamhet kontrollera och styra att arbetet med
uppföljning och utvärdering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vi föreslår därför att bestämmelsen ska placeras i förordningen till lagen.
I förordningen finns en processuell bestämmelse (11 §) som
innebär att en sökande ska ges möjlighet att komplettera en bristfällig ansökan och att ansökningen får prövas i befintligt skick om
någon komplettering inte inkommer. Vi gör bedömningen att bestämmelsen inte behövs, eftersom de allmänna bestämmelserna i 20 och
23 §§ förvaltningslagen (2017:900) kan tillämpas på ett liknande sätt.
Vi föreslår därför att bestämmelsen tas bort.
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Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

Förslag: Den nya lagen om Allmänna arvsfonden, följdändringar
i andra lagar och den nya förordningen om Allmänna arvsfonden
ska träda i kraft den 1 juli 2019 samtidigt som lagen (1994:243)
om Allmänna arvsfonden och förordningen (2004:484) ska upphöra att gälla.
Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla i fråga om beslut om
stöd som har meddelats före ikraftträdandet.
Ärenden som har överlämnats till regeringen för avgörande
enligt den äldre förordningen men ännu inte har avgjorts ska
lämnas tillbaka till Kammarkollegiet.
Skälen för förslaget: Det är angeläget att de förslag vi lämnar genomförs så snart som möjligt. Det innebär att de författningar och författningsändringar som vi föreslår bör träda i kraft så snart som möjligt.
Med hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarandet, beredningen i Regeringskansliet och riksdagsbehandlingen av
lagförslagen är det rimligt att författningsförslagen träder i kraft den
1 juli 2019. Vi föreslår därför detta datum för ikraftträdandet.
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer gäller att ärenden
som inte har slutförts före den nya lagens ikraftträdande i fortsättningen ska handläggas enligt de nya reglerna. Att tillämpa dessa principer på beslut om stöd skulle få orimliga konsekvenser. De nya
reglerna som föreslås i det här avseendet är de s.k. återkallelseförbehållen, dvs. möjligheten för Arvsfondsdelegationen att avbryta en
pågående stödgivning och att återkräva utbetalt stöd. Sådana förbehåll måste, för att kunna tillämpas, framgå av beslutet eller de föreskrifter som beslutet har grundats på (37 § andra stycket 1 förvaltningslagen [2017:900]). Det är sålunda inte möjligt att tillämpa de
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nya reglerna på beslut om stöd som har meddelats före den nya
lagens ikraftträdande. Vi föreslår därför att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla i fråga om beslut om stöd som har meddelats före
ikraftträdandet.
Enligt våra förslag ska Kammarkollegiet i fortsättningen besluta i
samtliga ärenden om försäljning av Allmänna arvsfondens fasta egendom. Regeringen ska alltså inte längre besluta i försäljningsärenden där
egendomens värde är högre än tio miljoner kronor. Enligt uppgifter
från Kammarkollegiet är det normalt på sin höjd något enstaka
ärende av den här typen som vid varje tidpunkt ligger för prövning
hos regeringen. Vi bedömer att det saknas skäl för att regeringen ska
besluta i ärenden som har överlämnats till den för avgörande före
förslagens ikraftträdande men som inte har avgjorts när förslagen
träder i kraft. Följaktligen ska regeringen lämna tillbaka sådana ärenden som den inte har hunnit avgöra till Kammarkollegiet.
Vi föreslår också att Kammarkollegiet i fortsättningen ska besluta
i samtliga ärenden om avstående av arv och försäkringsbelopp som
har tillfallit Allmänna arvsfonden. Regeringen ska alltså inte längre
besluta i avståendeärenden där det uppkommit en fråga av särskild
vikt från allmän synpunkt. Någon sådan fråga har inte uppkommit
under mycket lång tid och vi bedömer inte att det finns skäl att låta
regeringen besluta i ärenden som överlämnats före förslagens ikraftträdande men som inte har avgjorts när förslagen träder i kraft. På motsvarande sätt som för försäljningsärendena bör därför regeringen
lämna tillbaka avståendeärenden som den inte har hunnit avgöra till
Kammarkollegiet.
En tidigare övergångsbestämmelse gäller fortfarande för ärenden
om arvsavstående som kommit in till Kammarkollegiet före den
1 januari 2014. Enligt övergångsbestämmelsen ska äldre bestämmelser fortfarande gälla i dessa fall. De äldre bestämmelserna innebär att
regeringen ska besluta i ärendet, om värdet av egendomen enligt bouppteckningen överstiger två miljoner kronor. Enligt Kammarkollegiet finns det för närvarande två eller tre sådana ärenden som inte har
avgjorts. Det rör sig alltså om ett mycket begränsat antal ärenden.
Skälen för att låta regeringen besluta i eventuella kvarvarande sådana
ärenden efter ikraftträdande framstår som svaga, bl.a. mot bakgrund
av att vi även föreslår materiella ändringar i bestämmelsen om arvsavstående till närstående. Vi föreslår därför att regeringen även i dessa
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fall till Kammarkollegiet ska lämna tillbaka ärenden som har överlämnats före förslagens ikraftträdande men som inte har avgjorts när
förslagen träder i kraft.
I övrigt bedömer vi att de nya bestämmelserna kan tillämpas direkt
och att det inte krävs några övergångsbestämmelser.
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Konsekvensanalys

18.1

Konsekvensanalysens innehåll

I vårt uppdrag ingår att analysera konsekvenserna av de lämnade förslagen i enlighet med 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474).
Eftersom vi lämnar författningsförslag ska konsekvensanalysen också
göras i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (15 a § kommittéförordningen).
Enligt direktiven ska vi särredovisa förslagens eventuella verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenser för Kammarkollegiet. Direktiven anger dessutom att vi ska beskriva hur förslagen
förhåller sig till Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, däribland FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
Vi har lämnat förslag till en ny lag om Allmänna arvsfonden.
I förhållande till den nuvarande lagen innehåller vårt förslag bl.a.
ändringar som berör stödgivningen ur Allmänna arvsfonden i olika
avseenden, men också möjligheten att avstå arv eller försäkringsbelopp till arvlåtarens närstående.
Huvuddragen av förslagen är:
– ändring av kriterierna för stöd genom att ett demokrativillkor
införs i lag samt att kravet på att en verksamhet ska vara nyskapande tas bort och att de i praxis framvuxna kriterierna om
målgruppernas delaktighet och en verksamhets möjlighet att
överleva anges i lag,
– införande av en skyldighet för sökanden att anmäla ändrade förhållanden, en bestämmelse om när stöd får avbrytas och en möjlighet att överklaga ett sådant avbrottsbeslut samt en möjlighet
att återkräva utbetalt stöd om demokrativillkoret inte är uppfyllt,
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– införande av en möjlighet för Arvsfondsdelegationen eller en
annan myndighet som beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden att tillåta att en ansökan om stöd undertecknas
med en elektronisk underskrift,
– en förändrad möjlighet att efter ansökan avstå arv eller försäkringsbelopp till arvlåtarens närstående, och
– ändring av regelverket avseende försäljning fast egendom eller
tomträtt som har tillfallit fonden på så sätt att Kammarkollegiet
ska besluta i samtliga försäljningsärenden, i stället för att regeringen ska pröva ärenden där värdet av egendomen överstiger ett
visst belopp.
Vi bedömer att våra förslag avseende stödgivningen ur fonden berör
de ideella organisationer som kan komma att söka stöd ur fonden.
Förslagen kommer också att beröra Arvsfondsdelegationen som
beslutar om stöd ur fonden samt Kammarkollegiet, i dess egenskap
av värdmyndighet för delegationen men även som beslutsfattare i
återkravsärenden. Även Allmänna arvsfondens förmögenhetsmassa
kan därmed i förlängningen påverkas. Förslaget som avser arvsavståenden bedöms främst beröra de närstående till en arvlåtare för
vilken Allmänna arvsfonden är arvinge, samt Kammarkollegiet som
beslutsfattande myndighet i ärenden om arvsavståenden. Kammarkollegiet och Regeringskansliet berörs också i egenskap av beslutsfattande myndighet av ändringen i fråga om försäljning av fast egendom eller tomträtt.
Vi bedömer att den kommunala självstyrelsen eller små företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags inte berörs av våra förslag (15 § kommittéförordningen).
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18.2

Konsekvenser av de enskilda förslagen

18.2.1

Kriterierna för stöd ur Allmänna arvsfonden

Konsekvensanalys

Ekonomiska konsekvenser
Ideella organisationer
Vi föreslår att kravet på att en verksamhet ska vara nyskapande för
att få stöd tas bort. I stället ska stöd enligt vårt förslag gå till
verksamhet som är utvecklande för någon av Allmänna arvsfondens
målgrupper. Enligt vårt förslag ska dessutom kriterierna avseende
överlevnad och delaktighet, som redan i dag tillämpas av Arvsfondsdelegationen i dess beslutspraxis, följa av lag. Dessa kriterier avser
målgruppernas delaktighet i verksamheten samt verksamhetens möjlighet till överlevnad efter stödgivningens slut. Ett demokrativillkor
föreslås också införas i lag som en förutsättning för stöd. Vidare
tydliggörs i lagtexten att stöd inte får ges till en organisations ordinarie verksamhet, vilket följer av den beslutspraxis som redan tilllämpas. Vi föreslår också att det av lag ska framgå att det för lokalstöd ska gälla samma kriterier som för projektstöd. Vidare föreslås
att kravet på att lokalstöd ska vara särskilt angeläget inte längre ska
gälla. Vi föreslår också en kortare tidförbindelse vad avser bedrivandet av verksamhet i lokal som finansieras av lokalstöd och som
hyrs av sökanden på de orter där hyresmarknaden är sådan att det är
mycket svårt att finna en hyresvärd som är villig att ingå ett lokalhyresavtal om tio år.
På ett övergripande plan syftar våra förslag som avser stödgivningen ur Allmänna arvsfonden till att tydliggöra regelverket genom
att det av den föreslagna lagen följer vilka samtliga övergripande kriterier som ska gälla vid stödgivningen. Det nuvarande kravet på att
en verksamhet ska vara nyskapande upplevs enligt flera av de organisationer som har deltagit på de dialogmöten som vi har anordnat
som otydligt och svårförståeligt. Det har vidare framförts att kravet
därmed riskerar att hämma organisationer från att ens söka stöd ur
fonden, eftersom det är svårt för organisationerna att bedöma om
deras verksamhet uppfyller kravet på att vara nyskapande.
Förslaget att ta bort nyskapande samt i lag ange samtliga kriterier
som ska tillämpas vid stödgivning syftar till att regelverket för stöd
ur fonden ska bli tydligare för de organisationer som kan komma att
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söka stöd ur fonden. Det tydligare regelverket och ett slopande av
kravet på att en verksamhet ska vara nyskapande kan således leda till
att organisationer som är osäkra på innebörden av begreppet nyskapande eller som inte anser sig uppfylla det kravet och som därför har
avstått från att söka stöd, kommer att söka stöd i högre grad om
detta krav tas bort. Flera organisationer än tidigare kan således
komma att söka stöd. Att kravet på nyskapande tas bort innebär i sig
att kraven för att få stöd sänks eftersom att det enligt förslaget
endast ställs som krav att – utöver kraven på målgruppens delaktighet och verksamhetens förmåga att överleva – verksamheten ska vara
utvecklande för att få stöd. Verksamheter som kan vara mycket utvecklande för målgrupperna men som inte når kravet på nyskapande
och därmed inte har kommit i fråga för stöd, kan alltså med vårt
förslag komma att beviljas stöd ur fonden.
Förslaget avseende kortare tidsförbindelse för lokalstödsverksamhet för de organisationer som inte äger någon lokal utan är
beroende av att kunna hyra lokal för sin verksamhet syftar till att
förenkla för organisationer som bedriver verksamhet på orter där
efterfrågan på lokaler är stor att kunna få lokalstöd. Förslaget kan
således innebära att fler organisationer än tidigare söker och beviljas
lokalstöd ur fonden, och då företrädelsevis organisationer på orter
där hyresmarknaden är sådan att det är mycket svårt att finna en
hyresvärd som är villig att ingå hyresavtal om tio år.
I dag delas nästan hela det utdelningsbara beloppet i fonden ut
som stödmedel. Även om antalet ansökningar skulle öka till följd av
att våra förslag och att fler ansökningar kan komma att uppfylla
kraven för stöd kan dock inte väsentligt fler organisationer få stöd
ur fonden p.g.a. begränsningen i utdelningsbara medel. Arvsfondsdelegationen blir i stället tvungen att rangordna ansökningar utifrån
hur väl de uppfyller kriterierna.
Förslaget om införandet av ett demokrativillkor, vilket innefattar
– utöver krav på själva organisationen som sådan att uppfylla villkoret – ansvar för en företrädares eller en samarbetsorganisations agerande, bedöms inte ha någon inverkan på antalet ansökningar om
stöd. Arvsfondsdelegationen tillämpar redan i dag ett demokrativillkor i sin stödgivning, vilket dock är utformat något annorlunda
än vårt förslag. Det har hittills inte förekommit att delegationen har
nekat stöd eller återkallat beslut om stöd p.g.a. att demokrativillkoret inte har varit uppfyllt. Vi har vidare bedömt att det inte finns
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något som tyder på att stöd ur fonden skulle gå till verksamhet som
står i strid med vårt föreslagna demokrativillkor. Vi bedömer därför
att antalet nekade beslut eller antalet återkravsärenden på sin höjd
endast kommer att påverkas marginellt av införandet av ett demokrativillkor. Förslaget kan dock innebära en viss ökad administration
för de enskilda organisationerna, eftersom Arvsfondsdelegationens
krav på beslutsunderlag kan komma att skärpas p.g.a. vårt förslag.
Fler frågor kan t.ex. ställas till sökande organisationer vid ansökningstillfället; inte bara om hur organisationen som sådan uppfyller
demokrativillkoret utan även i fråga om företrädare och samarbetsorganisationer. Detta kan innebära ökade administrativa kostnader
för den enskilda organisationen. Det torde emellertid endast vara
fråga om en marginell ökning i förhållande till den administrativa
kostnaden att i dag söka stöd ur fonden.
Arvsfondsdelegationen och Kammarkollegiet
Antalet ansökningar om stöd som inkommer till Allmänna arvsfonden per år har minskat de senaste åren, från 1 295 ansökningar
2013 till 834 ansökningar 2017. Antalet ansökningar som har fått
bifall har dock varit mer konstant under motsvarande period, antalet
var som högst under perioden 438 stycken (2016) och det senaste
året var denna siffra 369 stycken. Beslutsvolymen uppgick under
2017 till 597 miljoner kronor (efter justering för de beslut som efter
övergången till fleråriga beslut försköts till efter årsskiftet 2017/2018
ökar siffran till 671 miljoner kronor), en minskning i förhållande till
2016 då beslutsvolymen var 734 miljoner kronor. Arvsfondsdelegationens driftskostnader i förhållande till beslutade projektmedel
uppgick enligt myndighetens verksamhetsberättelse för 2017 (s. 15)
till 6,1 procent 2017 (eller 5,5 procent om man utgår från den justerade beslutsvolymen om 671 miljoner kronor). Mellan 2013 och
2016 gick motsvarande siffra ned från 5,5 procent till 5,2 procent.
I begreppet driftskostnader ingår samtliga driftskostnader för Arvsfondsdelegationsenhetens verksamhet, dvs. även kostnader för overhead (t.ex. it- och lokalkostnader).
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Driftskostnader utslaget på antalet beslut1 uppgick 2017 enligt
verksamhetsberättelsen (s. 15) till 28 400 kronor (eller 26 700 kronor
om den justerade summan om 671 miljoner kronor används). Mellan
2013 till 2016 steg denna summa från 20 300 kronor per beslut 2013
till 28 800 kronor per beslut 2016. Förklaringen till att Arvsfondsdelegationens driftskostnader i förhållande till beslutade projektmedel har legat relativt konstant trots att driftskostnaderna för Arvsfondsdelegationen har ökat under perioden är att volymen beslutade
projektmedel också har ökat.
Trenden de senaste åren har alltså varit att antalet ansökningar
har minskat. Effekten av våra förslag kan – genom att regelverket
tydliggörs och delvis förändras – bli att denna trend stoppas och
eventuellt att antalet ansökningar ökar. Som utvecklats i kapitel 6
kan emellertid nedgången i antalet ansökningar helt eller delvis även
förklaras av andra faktorer än utformningen av kriterierna för stöd,
som t.ex. Arvsfondsdelegationens arbete med att minska antalet
ansökningar som bedöms ha en låg potential att uppfylla gällande
kriterier för stöd. I sammanhanget bör poängteras att våra förslag
inte avser att öka antalet ansökningar som – trots en ändring av stödkraven – har låg eller ingen potential att få stöd och de står således
inte i strid med Arvsfondsdelegationens ambition att minska antalet
sådana ansökningar. Våra förslag innebär inte heller att fler målgrupper än i dag ska kunna söka stöd ur Allmänna arvsfonden. Det
är inte möjligt att svara på i vilken mån antalet ansökningar kan
komma att öka till följd av våra förslag. Med hänsyn till det sagda kan
en eventuell ökning av antalet ansökningar förväntas ske gradvis över
längre tid.
Om våra förslag skulle medföra att trenden med färre ansökningar bryts kommer antalet beslut att ligga på ungefär samma nivå
som 2017, vilket innebär att driftskostnaderna per beslut troligen
kommer att vara oförändrade. Skulle däremot antalet ansökningar
komma att öka till följd av våra förslag kommer ju också driftskostnaderna att öka eftersom det då skulle krävas ytterligare resurser för
att handlägga dessa ansökningar och fatta beslut i varje enskilt ärende.
Marginalkostnaderna per beslut torde dock bli lägre vid en ökning
av antalet ansökningar. Det är således inte meningsfullt att utgå från
den nuvarande kostnaden per beslut och multiplicera denna med det
Med beslut avses här bifalls- respektive avslagsbeslut samt godkännande av projektens redovisningar samt de ansökningar som har återkallats av den sökande organisationen.
1
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antal beslut som en ökning av ansökningar skulle kunna innebära för
att ange en specifik kostnad. Det är också mycket svårt att uppskatta
hur stor en eventuell ökning av antalet ansökningar våra förslag
skulle kunna leda till. Som ovan angetts torde också effekten av våra
förslag först på längre sikt kunna leda till en större ökning av antalet
ansökningar. Kostnader för handläggning etc. kan därför inom en
överblickbar framtid endast förväntas öka marginellt till följd av våra
förslag.
Kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden ska
enligt lagen om Allmänna arvsfonden bekostas med medel ur fonden
enligt de grunder som regeringen bestämmer. Detsamma gäller för
Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och företräda fonden.
Vårt lagförslag syftar inte till någon ändring av denna bestämmelse.
De ökade driftskostnader som förslagen kan komma att leda till
kommer därmed att belasta Allmänna arvsfonden.
Övriga konsekvenser
Det finns inte någon statistik att tillgå vad gäller om vissa typer av
projektverksamheter har sämre förutsättningar än andra att få stöd
p.g.a. det nuvarande regelverket. Det kan konstateras att verksamheter som arbetar brottsförebyggande, för jämställdheten mellan
kvinnor och män samt med integrationsfrågor i förhållandevis stor
utsträckning får stöd ur Allmänna arvsfonden redan i dag. Våra
förslag om utformningen av kriterierna för stöd innebär att kraven
blir något lägre vilket kan leda till att organisationer som arbetar med
de frågorna kan komma att få stöd ur fonden i större utsträckning
än tidigare. Exempelvis kan verksamhet som syftar till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, som avser brottsförebyggande
verksamhet eller som kan påverka möjligheten att nå de integrationspolitiska målen men som inte når dagens krav på nyskapande
verksamhet komma att vara aktuella för stöd. De nämnda områdena
– som anges särskilt i 15 § kommittéförordningen – kan således påverkas positivt av våra förslag genom att fler projekt som arbetar
med dessa frågor än tidigare får stöd.
I och med att kraven för stöd sänks kan våra förslag också komma
att påverka det i 15 § kommittéförordningen angivna området sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet på så sätt att det
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kan komma att behövas anställas personer i dessa projekt, vars
anställningar annars inte skulle kunna finansieras.
Mot bakgrund av det sagda kan våra förslag komma att påverka
flera av de områden som anges särskilt i den nämnda bestämmelsen
i kommittéförordningen. Som har påpekats ovan kommer dock den
omständigheten att kraven för att få stöd sänks inte medföra en
omedelbart märkbar ökning av antalet beviljade stödansökningar,
eftersom medelstillgången i Allmänna arvsfonden medför att utrymmet att öka antalet beviljade ansökningar är begränsat. Effekten av
våra förslag på de angivna områdena kan därför förväntas endast vara
av marginell art, i vart fall på kort sikt.
Det ingår även i vårt uppdrag att ange hur våra förslag förhåller
sig till Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter,
däribland barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Vi föreslår ett demokrativillkor som särskilt syftar till att värna mänskliga rättigheter. Vårt
förslag i denna del ger därför ett särskilt skydd för bl.a. barn och
personer som har funktionsnedsättning. Att kraven för stöd sänks
och regelverket tydliggörs kan som tidigare sagts leda till en ökning
av antalet ansökningar och en breddning i fråga om vilka projekt som
kan vara aktuella för stöd. Barn, unga och personer som har funktionsnedsättning utgör fondens målgrupper och de projekt som kan
finansieras med medel ur fonden riktar sig till dessa målgrupper och
deras behov. Våra förslag kan således gynna dessa grupper i så mån
att projekt som inte är aktuella för stöd i dag kan bli det med våra förslag. I enlighet med det resonemanget ovan är effekten dock begränsad p.g.a. av den begränsade medelstillgången i fonden. I övrigt
innebär inte våra förslag några förändringar som kan påverka målgruppernas rättigheter enligt Sveriges internationella åtaganden om
mänskliga rättigheter.
18.2.2

Återkallelse och återbetalning av stöd, m.m.

Förslaget att Arvsfondsdelegationen ska besluta att inte betala ut
stöd helt eller delvis, om den som har beviljats stödet bryter mot
villkoren för det, innebär inte någon förändring jämfört med vad
som i praktiken gäller i dag enligt de villkor som delegationen tilllämpar. Arvsfondsdelegationens beslut att inte betala ut beslutat
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stöd föreslås emellertid få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, något som kan leda till ökade kostnader för Arvsfondsdelegationen. Det bör framhållas att beslut om att inte betala ut stöd i dag
meddelas i en mycket begränsad omfattning. Enligt Arvsfondsdelegationen rör det sig om mellan 0–4 projekt som årligen avbryts
på detta sätt. En starkt bidragande orsak till att antalet avbrott är så
lågt är sannolikt den omfattande dialog mellan handläggarna på Arvsfondsdelegationen och de enskilda projekten som äger rum löpande
från det att en ansökan om stöd ges in och under hela projektets gång.
I dialogen ger delegationen underhand organisationerna råd om hur
eventuella brister som uppkommer kan avhjälpas. Våra förslag påverkar inte Arvsfondsdelegationens möjligheter att även framöver
arbeta på sådant sätt.
Det är visserligen möjligt att rätten att överklaga ett avbrottsbeslut skulle kunna minska organisationernas benägenhet att följa
delegationens avhjälpningsråd. Om Arvsfondsdelegationen fortsätter att arbeta på det sätt som beskrivits ovan bedömer vi emellertid
att denna risk är låg. Om det antas att det även fortsättningsvis
kommer att vara mellan 0–4 projekt som avbryts per år, kan antalet
överklaganden förväntas hålla sig på en mycket låg nivå. Det bör
rimligen röra sig om något enstaka överklagande per år. Arvsfondsdelegationen hanterar inte överklagandeärenden i dag men delegationens kanslistöd tillhandahålls av Kammarkollegiet och denna
myndighet bedöms redan ha kompetensen att handlägga sådana
ärenden, eftersom återkravsbestämmelserna i dag hanteras på ett
liknande sätt som föreslås för ärenden som avser överklagade avbrottsbeslut. Mot den här bakgrunden bedöms den eventuella kostnadsökningen som förslaget kan leda till för Arvsfondsdelegationen som
marginell. Något ökat resursbehov bedöms därför inte finnas. De
allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms också ha förmåga att
hantera det antal mål det rimligen kan bli fråga om – något enstaka
per år – utan något behov av resurstillskott.
Förslaget när det gäller återbetalning av stöd ur fonden innebär
främst den förändringen att stöd ska återkrävas, om mottagaren
bryter mot demokrativillkoret. Brott mot demokrativillkoret kan
normalt förväntas upptäckas redan i samband med prövningen av
ansökningarna om stöd. Det tillkommande antal ärenden om återbetalning som förslaget kan förväntas medföra torde därför rimligen
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begränsa sig till på sin höjd något enstaka fall per år. I dag överlämnas omkring två ärenden om återbetalning per år över från
Arvsfondsdelegationen till Kammarkollegiet och kollegiet uppskattar att myndigheten avsätter omkring en tredjedels årsarbetskraft
per återbetalningsärende. Ett tillkommande antal ärenden skulle
innebära en ökad arbetsbörda för Arvsfondsdelegationen och Kammarkollegiet men som berörts ovan bedöms ökningen inte bli annat
än marginell. Förslagen bedöms därför inte leda till någon nämnvärd
kostnadsökning för de nämnda myndigheterna.
Förslaget om att det ska införas en skyldighet för den som ansöker
om eller har beviljats stöd att anmäla sådana ändrade förhållanden som
kan påverka rätten till eller storleken av stödet motsvarar i princip
vad som i praktiken gäller redan i dag. Enligt de villkor som Arvsfondsdelegationen tillämpar gäller redan en anmälningsskyldighet
som visserligen till sin lydelse är mera begränsad än det förslag som
vi lämnar. Som framgått sker det redan i dag en löpande kontakt och
dialog mellan handläggare på delegationen och de organisationer
som genomför projekten. Vid dessa kontakter anmäls redan i dag
ändrade förhållande på ett formlöst sätt. Förslagen bedöms inte medföra några ökade kostnader för Arvsfondsdelegationen och de organisationer som söker och beviljas stöd.
18.2.3

Elektronisk underskrift

Enligt förslaget i kapitel 11 ska Arvsfondsdelegationen få tillåta att
en ansökan om stöd undertecknas med en avancerad elektronisk
underskrift. Förslaget i sig innebär endast en möjlighet, och inte en
skyldighet, för Arvsfondsdelegationen att tillåta att en ansökan om
stöd ska få undertecknas elektroniskt. Förslaget medför därför inte
några kostnader för Arvsfondsdelegationen. Det medför inte heller
några kostnader för någon annan.
Om Arvsfondsdelegationen skulle ta vara på möjligheten och
tillåta att organisationer som ansöker om stöd ur Allmänna arvsfonden undertecknar ansökningarna med en elektronisk underskrift
skulle konsekvenser uppstå för Kammarkollegiet, Arvsfondsdelegationen och organisationer som ansöker om stöd ur fonden. Enligt
uppgift från Kammarkollegiet finns det inom myndigheten långt-
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gående planer på att generellt tillåta e-legitimationer och elektroniska underskrifter inom de verksamheter som Kammarkollegiet
ansvarar för. De nuvarande planerna innebär att kostnaderna för
införandet av systemet inte ska fördelas på de olika verksamheterna.
Några ökade kostnader skulle alltså inte uppstå för Arvsfondsdelegationen eller Allmänna arvsfonden som sådan.
Som berörts i avsnitt 11.4 skulle ett införande av ett elektroniskt
ansökningssystem ge effektivitetsvinster för Arvsfondsdelegationen,
eftersom manuella pappers- och registreringsarbeten automatiseras.
Även för de sökande organisationerna skulle det uppkomma effektivitetsvinster – med ett elektroniskt system kräver upprättandet och
ingivandet av en ansökan mindre arbete än vad en motsvarande pappersbaserad ansökan gör. Dessutom kan ett elektroniskt förfarande innehålla olika slag av stöd- och hjälpfunktioner som underlättar upprättande av ansökningen och som minskar risken för fel. Stöd- och
hjälpfunktionerna kan dessutom anpassas särskilt till personer som
har en funktionsnedsättning och kan medföra att denna målgrupp i
större utsträckning kan ansöka om stöd ur Allmänna arvsfonden
utan hjälp från andra personer.
18.2.4

Arvsavståenden

Enligt förslaget i avsnitt 12.3 ska arv eller försäkringsbelopp få avstås
till arvlåtarens sambo eller någon annan som har stått arvlåtaren nära,
om det med hänsyn till mottagarens behov av egendomen eller av
annan anledning kan anses skäligt. Förslaget innebär att arv eller försäkringsbelopp som har tillfallit fonden kommer att avstås i något
fler fall än tidigare eftersom sådan egendom ska kunna avstås i större
utsträckning, framför allt till en efterlevande sambo, styvförälder
eller ett styvbarn. Syftet med förslaget är att tydliggöra i vilka situationer ett arvsavstående bör komma i fråga och säkerställa att avstående sker i de fall det är rimligt i dagens samhälle.
Uppskattningsvis skulle, om de föreslagna reglerna hade gällt,
mellan tio och tjugo fler avståenden ha meddelats under 2015–2017.
Att möjligheterna att få en ansökan om arvsavstående beviljad ökar
kan medföra att antalet ansökningar ökar men en eventuell ökning
torde bli begränsad, eftersom de vidgade arvsavståendemöjligheterna
endast träffar en begränsad grupp personer.
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År 2017 avvecklades för Allmänna arvsfondens räkning 626 dödsbon
och det inkom 81 ansökningar om arvsavståenden (skr. 2017/18:277
s. 6). Det är mycket svårt att med någon grad av säkerhet uppskatta
hur stor en eventuell ökning av antalet ansökningar kan bli, men även
stor procentuell ökning skulle i faktiska tal vara mycket begränsad.
Vid ett antagande om att antalet ansökningar ökar med så mycket
som tjugo procent, skulle antalet årliga ansökningar uppgå till
97 stycken. Det ökade antalet ansökningar kan endast förväntas öka
antalet bifall med något enstaka beslut per år. Baserat på hur många
fler bifallsbeslut som skulle ha meddelats 2015–2017, om de föreslagna bestämmelserna hade gällt, och den förväntade ökningen av
antalet beslut som kan följa av ett ökat antal ansökningar, kan det antas
att antalet bifallsbeslut ökar med fem per år. Om det också antas att
det belopp som avstås i varje ärende uppgår till 300 000 kronor, vilket
är det högsta belopp som normalt avstås på närståendegrunden enligt
nuvarande praxis, skulle förslaget innebära en kostnad om 1,5 miljoner kronor för Allmänna arvsfonden. Det belopp som varje år tillförs fonden skulle alltså minska med motsvarande belopp.
Enligt uppgifter från Kammarkollegiet upptar arbetet med att
handlägga ansökningar om avstående av arv och försäkringsbelopp
för närvarande omkring 3,5 årsarbetskrafter. Om antalet ansökningar ökar kan arbetsbördan för Kammarkollegiet för att hantera
ansökningar förväntas öka. Även om det ovan angivna antagandet
om en ökning av antalet ansökningar med så mycket som 20 procent
skulle visa sig vara riktigt skulle emellertid det tillkommande resursbehovet vara litet. Med hänsyn till den minskade marginalkostnaden
för att hantera de tillkommande ansökningarna kan det ökade resursbehovet på sin höjd antas motsvara 0,5 årsarbetskrafter.
I den absoluta merparten av fallen där det inkommit en ansökan
om avstående av arv eller försäkringsbelopp uppdrar Kammarkollegiet åt länsstyrelsen att utreda frågan. Eftersom de tillkommande
ansökningarna sprids ut på sju länsstyrelser uppskattas den ökade
arbetsbördan för varje enskild länsstyrelse som marginell. Något
resurstillskott för länsstyrelserna bedöms därför inte vara nödvändigt.
Förslaget i avsnitt 12.5 innebär att regeringen inte längre ska ha
någon beslutsfattande roll i ärenden om avstående av arv och försäkringsbelopp och att beslut i samtliga sådana ärenden ska fattas av
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Kammarkollegiet. Förslaget bedöms endast få konsekvenser för Kammarkollegiet och Regeringskansliet.
Förslaget innebär att Kammarkollegiet kommer att fatta beslut i
fler ärenden än tidigare, vilket skulle kunna tala för att kollegiets
kostnader för handläggningen av ärendena kommer att öka. Kammarkollegiet lämnar emellertid redan i dag ett förslag till beslut i samband med att ärendet överlämnas till regeringen för prövning. Det
förhållandet att Kammarkollegiet enligt förslaget formellt kommer att
besluta i ärendena bedöms därför snarast medföra en minskad administration och minskade kostnader för kollegiet.
Regeringskansliets hantering av försäljningsärendena kommer helt
att upphöra, vilket torde medföra ett minskat resursbehov. De frigjorda resurserna bedöms dock vara marginella.
18.2.5

Regeringens roll vid försäljning av fast egendom

Förslaget i kapitel 13 avser vem som ska besluta om försäljning av
Allmänna arvsfondens fasta egendom och tomträtter. I dag prövas
sådana frågor av Kammarkollegiet, om egendomens värde är högst
tio miljoner kronor, och av regeringen, om värdet är högre. Enligt
förslaget ska Kammarkollegiet besluta om försäljning av fondens
fasta egendom och tomträtter oberoende av egendomens värde.
Regeringen ska sålunda inte längre pröva sådana frågor. Förslaget
bedöms endast få konsekvenser för Kammarkollegiet och Regeringskansliet.
Förslaget innebär att Kammarkollegiet kommer att fatta beslut i
fler ärenden än tidigare, vilket skulle kunna tala för att kollegiets
kostnader för handläggningen av ärendena kommer att öka. Kammarkollegiet lämnar emellertid redan i dag ett förslag till beslut i
samband med att ärendet överlämnas till regeringen för prövning.
Det förhållandet att Kammarkollegiet enligt förslaget formellt kommer att besluta i ärendena bedöms snarast medföra en minskad administration och minskade kostnader för kollegiet.
Regeringskansliets hantering av försäljningsärendena kommer helt
att upphöra, vilket torde medföra ett minskat resursbehov. De frigjorda resurserna bedöms dock vara marginella.
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Sammanfattande konsekvenser
för Kammarkollegiet

Som framgått ovan kan en effekt av våra förslag avseende kriterierna
för stöd vara att antalet ansökningar om stöd ur Allmänna arvsfonden ökar. Ett ökat antal ansökningar medför en ökad arbetsbelastning för Arvsfondsdelegationen, var kansli tillhandahålls av
Kammarkollegiet. Som framhållits kan en märkbar ökning dock endast
förväntas på längre sikt. Något omedelbart behov av ökade resurser
för Kammarkollegiet bedöms därför inte finnas. Resursbehovet på
längre sikt är mycket svårt att förutse, eftersom andra faktorer kan
påverka detta i högre grad än de förslag som nu lämnas.
De övriga förslagen medför som beskrivits ovan i delar ett något
ökat resursbehov för Kammarkollegiet. Exempelvis kan de i visst
avseende något generösare reglerna om arvsavståenden leda att fler
ansökningar inkommer i sådana ärenden. Förslagen innebär i andra
delar ett något minskat resursbehov för kollegiet. Som exempel kan
nämnas den minskade administrationen det medför att regeringen
inte längre föreslås pröva ärenden om arvsavstående och försäljning
av fast egendom och tomträtt. Sammanvägt bedömer vi att förslagen
är kostnadsneutrala och sålunda inte kommer att leda till några
kostnadsökningar. Det bör dock understrykas att förslaget om att
ansökningar om stöd ur fonden ska få undertecknas med en elektronisk underskrift möjliggör för Arvsfondsdelegationen att införa
ett elektroniskt ansöknings- och ärendehanteringssystem. Ett införande av ett sådant system bedöms kunna leda till betydande effektivitetsvinster och medföljande kostnadsbesparingar beroende på
hur systemet genomförs, framför allt på i vilken utsträckning Arvsfondsdelegationen anpassar sin organisation och sina rutiner till ett
digitalt arbetssätt.
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19.1

Förslaget till lag om Allmänna arvsfonden

1 kap. Inledande bestämmelser
Allmänna arvsfondens egendom
1 § Allmänna arvsfonden består av egendom som har tillfallit fonden
genom
– arv,
– gåva,
– testamente,
– förmånstagarförordnande i försäkringsavtal,
– ersättning från återvinning enligt 5 kap. 6 § andra stycket begravningslagen (1990:1144),
– överlämnande från en likvidator enligt 7 kap. 11 § stiftelselagen (1994:1220),
– upplösning av en värdepappersfond under de förutsättningar som
anges i 9 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
– beslut av Bolagsverket enligt 25 kap. 42 eller 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 41 eller 42 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
– skifte enligt 32 kap. 14 § aktiebolagslagen, eller
– domstolsbeslut.
Det som sägs om egendom som har tillfallit fonden genom arv gäller
också egendom som har tillfallit fonden enligt 1 kap. 11 § den upphävda
lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo eller
enligt 2 kap. 4 § lagen (2015:417) om arv i internationella situationer.

I paragrafen anges vilken egendom Allmänna arvsfonden består av.
Bestämmelsen motsvarar 1 § i den tidigare lagen med den kompletteringen att det nu framgår av bestämmelsen att egendom kan
tillfalla fonden även genom överlämnande från en likvidator enligt
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7 kap. 11 § stiftelselagen (1994:1220), upplösning av en värdepappersfond under de förutsättningar som anges i 9 kap. 3 § lagen (2004:46)
om värdepappersfonder samt beslut av Bolagsverket enligt 25 kap.
42 eller 44 §§ aktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 41 eller 42 §§
lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Övervägandena finns i
avsnitt 16.2.
Allmänna arvsfondens ändamål
2 § Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell
karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer som har funktionsnedsättning.

Paragrafen anger Allmänna arvsfondens ändamål. Av bestämmelsen
följer att fondens målgrupper är barn (0–11 år), ungdomar (12–25 år)
och personer som har funktionsnedsättning. Bestämmelsen motsvarar 5 § i den tidigare lagen med den ändringen att begreppet
funktionshinder har ersätts av funktionsnedsättning. Ändringen är
endast av språklig karaktär.
2 kap. Stöd ur Allmänna arvsfonden
Förutsättningar för stöd
1 § Stöd ur Allmänna arvsfonden får lämnas till verksamhet
1. som är utvecklande för någon av fondens målgrupper,
2. där målgruppen deltar i planeringen och genomförandet, och
3. som har förutsättningar att överleva efter det att stödet ur fonden har
upphört.
Stöd får också lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning, om de
ska användas för verksamhet som uppfyller kriterierna i första stycket.

I paragrafen regleras de allmänna förutsättningarna för stöd ur Allmänna arvsfonden. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
I första stycket anges de tre övergripande kriterierna för stöd ur
fonden. Att stöd får lämnas till en verksamhet innebär, i kombination med bestämmelsen i 2 § första stycket om att stöd inte får
lämnas till en organisations löpande verksamhet, att en verksamhet
för att få stöd normalt måste bedrivas i projektform. Som har
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utvecklats i de allmänna övervägandena kan Arvsfondsdelegationen
även tillämpa andra kompletterande villkor i stödgivningen, om t.ex.
fondens tillgång till medel i kombination med antalet ansökningar
påkallar det. Detta innebär dock inte att delegationen kan frångå de
kriterier som följer av lag, utan samtliga i paragrafen angivna kriterier
måste vara uppfyllda för att stöd ska kunna beviljas. Bestämmelsen
hindrar inte att det även fortsättningsvis beviljas stöd till förstudier,
under försättning att det planerade efterföljande projektet kan
förväntas uppfylla kriterierna.
Av första punkten följer att verksamheten måste vara utvecklande
för någon av fondens målgrupper för att den ska kunna få stöd. Med
utvecklande verksamhet avses verksamhet som på något sätt medför
förbättring för den målgrupp som verksamheten riktar sig till. Det
kan t.ex. röra sig om att man vill pröva en helt ny verksamhet eller
utveckla nya metoder i en redan etablerad verksamhet eller att
utveckla verksamheten i en ny riktning. Betydelsen av begreppet
utvecklande verksamhet är dock vidare än så. Det avgörande är att
verksamheten innebär ett utvecklingsarbete som syftar till en förändring och förbättring av målgruppens situation. Verksamheten ska
således tillgodose målgruppens behov i högre grad än vad som skulle
vara fallet utan verksamheten. Inte bara nya metoder och arbetssätt
är att se som utvecklande, utan även en beprövad metod som har
använts för en målgrupp, men som nu är tänkt att användas för en
ny målgrupp kan falla inom begreppet. Att tillämpa en beprövad
metod på samma målgrupp men i ett annat sammanhang, t.ex. att
tillämpa en metod för en annan funktionsnedsättning än den tidigare
har tillämpats på, kan anses innefatta ett sådant utvecklingsarbete att
projektet är utvecklande för målgruppen. Att flytta en befintlig
metod från en ort till en annan för att använda den för samma målgrupp kan innebära ett utvecklingsarbete om förhållandena på orterna
är olika, t.ex. kan en metod som använts i ett storstadsområde
behöva anpassas till förhållandena i glesbygd.
Det är inte utvecklande i bestämmelsens mening att en organisation använder en metod som är ny för organisationen, men som
redan tillämpas av andra aktörer på den målgrupp vars behov verksamheten syftar att tillgodose. För bedömningen har det alltså inte
någon betydelse om metoden har använts inom riket sedan tidigare
eller inte, så länge användningsområdet är utvecklande för någon av
målgrupperna, dvs. syftar till förbättring för deras situation och
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behov och att ett utvecklingsarbete är nödvändigt för att undersöka
om metoden fungerar.
Av andra punkten, som är en kodifiering av praxis, följer att
målgruppen måste vara delaktig i planeringen och genomförandet av
den verksamhet som det söks stöd för. Med delaktighet avses att
målgruppen aktivt deltar i verksamheten, från utformningen och
planeringen av verksamheten – dvs. i arbetet innan ansökan om stöd
görs – till själva genomförandet av verksamheten. Delaktigheten
bedöms utifrån målgruppens förutsättningar att kunna delta i verksamheten. Är målgruppen t.ex. mindre barn som inte själva kan delta
i planeringen och utformningen av verksamheten kan det vara nödvändigt att målgruppen representeras av någon annan, exempelvis
föräldrar. Om målgruppen inte själv kan delta åligger det organisationen att undersöka målgruppens behov och ta till vara målgruppens idéer och perspektiv.
Av tredje punkten, som också är en kodifiering av praxis, följer att
en verksamhet måste ha förutsättningar att överleva även efter det
att stödet ur fonden har upphört. Här ska en bedömning göras om
det finns förutsättningar för en fortsatt drift av verksamheten när
finansieringen från fonden upphör. Så kan vara fallet om projektet
kan bli en del av organisationens ordinarie verksamhet eller om
någon annan aktör kan ta över verksamheten. Kriteriet kan också
vara uppfyllt om organisationen sprider metoder som har utvecklats
i projektet. Det kan t.ex. vara fråga om att ta fram en metodbok eller
liknande material som beskriver arbetssättet och metoder som har
använts i verksamheten. Genom att sprida sådant material kan kunskapen och metoder leva vidare i en annan verksamhetsform. Det
krävs redan vid ansökan en konkret plan för hur metodmaterial ska
användas efter projektets slut och det bör finnas en efterfrågan på
materialet.
Av andra stycket följer att samma kriterier som anges i första
stycket ska tillämpas i fråga om stöd till lokaler, anläggningar och
utrustning (lokalstöd). Samma krav på utveckling, delaktighet och
överlevnad gäller alltså enligt bestämmelsen även för sådant stöd.
En fastighet är till skillnad från en projektverksamhet ett statiskt
objekt och verksamheten bedrivs i eller i anslutning till den fastighet
som lokalstödet finansierar. Verksamheten är således till skillnad
från en projektverksamhet knuten p.g.a. lokalen till en viss ort och
fastigheten är en förutsättning för den verksamhet som är aktuell för
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stöd. Det är därför naturligt med en väl definierad geografisk
avgränsning i fråga om bedömningen om en viss verksamhet ska
anses utvecklande för målgruppen i fråga om lokalstöd. I likhet med
den praxis som har tillämpats bör den geografiska begränsningen
innebära att en regel om att det inte får finnas en liknande verksamhet inom en mils radie kan tillämpas för att avgöra om en verksamhet är utvecklande på en viss ort.
2 § Stöd får inte lämnas till en organisations löpande verksamhet.
Stöd får endast lämnas till en organisation som bedriver ideell verksamhet. Om det finns särskilda skäl, får stöd enligt 1 § första stycket lämnas
även till en offentlig huvudman.

Enligt första stycket får stöd inte lämnas till en organisations löpande
verksamhet. Stöd får alltså inte lämnas till verksamhet som sökanden
redan bedriver. Stöd får dessutom endast lämnas under en begränsad
tid, eftersom verksamheten annars vid någon tidpunkt rimligen
måste anses övergå till att vara löpande verksamhet. Bestämmelsen
innebär tillsammans med 1 § att stöd inte får ges i form av verksamhets- eller organisationsstöd. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.
Av paragrafens andra stycke följer att stöd endast får lämnas till
en organisation som bedriver ideell verksamhet eller, om det är fråga
om projektstöd och det finns särskilda skäl, till en offentlig huvudman. I likhet med vad som tidigare gällt innebär bestämmelsen att
stöd inte får lämnas till fysiska personer. Bestämmelsen motsvarar
vad som har gällt enligt 7 § i den tidigare lagen.
3 § Stöd får inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess
företrädare
1. främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism, eller
2. i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter.
Stöd får inte heller lämnas till en organisation om någon av dess samarbetsorganisationer, eller en företrädare för en sådan organisation, agerar
på det sätt som anges i första stycket.

I paragrafen regleras det s.k. demokrativillkoret. Av villkoret följer
att en organisation inte ska få stöd om den, dess företrädare, dess
samarbetsorganisationer eller samarbetsorganisationernas företrädare, främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism eller i övrigt inte
respekterar mänskliga rättigheter. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.
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Första stycket reglerar den sökande organisationens och dess företrädares agerande. Enligt punkten 1 får stöd inte lämnas till en
organisation om den eller någon av dess företrädare främjar, uppmanar till eller försvarar terrorism. Med terrorism avses sådana gärningar som är förenade med straffansvar enligt lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott, lagen (2002:444) om straff för finansiering
av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lagen (2010:299) om straff
för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende
terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet samt 18 kap.
4 § brottsbalken (där s.k. olovlig kårverksamhet straffbeläggs). En
organisation får alltså inte främja, uppmana till eller försvara sådana
gärningar. Ett främjande i det här avseendet innebär att organisationen skapar möjligheter för eller underlättar terroristbrott, t.ex.
genom att samla in pengar till terrorism.
Enligt punkten 2 får stöd inte lämnas till en organisation om den
eller någon av dess företrädare i övrigt inte respekterar mänskliga
rättigheter. Att respektera mänskliga rättigheter innebär att organisationen inte får bryta mot dessa rättigheter och inte får motarbeta
dem – däremot krävs det inte att organisationen verkar för dem.
Mänskliga rättigheter preciseras ytterst i internationella överenskommelser, som t.ex. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, Europakonventionen och FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen). Sådana rättigheter regleras också i
nationell rätt. Övergripande principer anges bl.a. i regeringsformen
medan mera detaljerade bestämmelser exempelvis finns i diskrimineringslagen (2008:567). Nedan nämns några exempel på mänskliga
rättigheter.
Till de mänskliga rättigheterna hör principen om alla människors
lika värde. Ett utlopp av denna är principerna om jämställdhet och
förbud mot diskriminering, liksom rätten till allmän och lika rösträtt. Att respektera mänskliga rättigheter innebär att organisationen
inte får verka mot jämställdhet eller mot en allmän och lika rösträtt,
eller diskriminera någon. Närmare bestämmelser om vad som utgör
diskriminering finns i diskrimineringslagen.
Ett annat utlopp av principen om alla människors lika värde är
förbudet mot att hetsa mot en folkgrupp eller annan liknande grupp
av personer (se 16 kap. 8 § brottsbalken). Förbudet innebär att det
inte är tillåtet att uttrycka missaktning för en folkgrupp eller annan
sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt
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eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Det rör
sig dels om våldsbejakande budskap, dels om budskap som är
kränkande för en folkgrupp eller annan sådan grupp och som överskrider gränserna för en saklig kritik av gruppen. Organisationer
som hetsar mot en folkgrupp eller som främjar, uppmanar till eller
försvarar en sådan gärning kan inte anses respektera mänskliga
rättigheter och kan därför inte beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden.
De mänskliga rättigheterna innehåller också en rätt till respekt
för privatlivet, dvs. en rätt till skydd för den personliga integriteten.
Närmare bestämmelser om skydd för den personliga integriteten
finns bl.a. i brottsbalkens bestämmelser som ger skydd mot olaga
våld, tvång och hot. Det kan t.ex. röra sig om misshandelsbrott, olaga
frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott och förtal. En
organisation som främjar, uppmanar till eller försvarar exempelvis
våldsutövning eller hot kan alltså inte anses respektera mänskliga
rättigheter. Demokrativillkoret hindrar därför att organisationer som
sprider våldsbejakande budskap får stöd. Angrepp som utövas i nödvärn, nöd eller liknande är inte av det slaget att de ska leda till att
stöd vägras en organisation. Inte heller organisationer på lek- och
idrottsområdet där det är ofrånkomligt att deltagarna utsätts för ett
visst mått både avsiktligt och oavsiktligt våld, t.ex. ishockeyföreningar, ska vägras stöd. Detsamma gäller sporter där uppsåtlig misshandel är det centrala momentet i sporten, som t.ex. boxning eller
andra kampsporter. Vid sådan sportutövning är eventuella misshandelsgärningar i allmänhet fria från straffansvar på grund av samtycke och att vissa regelöverträdelser är allmänt godtagna i samhället.
Organisationer som bedriver sådan sportutövning kan sålunda trots
att sådana gärningar begås inom verksamheten få stöd ur Allmänna
arvsfonden.
Bland de mänskliga rättigheterna finns även ett särskilt skydd för
barnets rättigheter. En organisation som inte respekterar barns rättigheter kan därför inte få stöd. Barns rättigheter regleras bl.a. i
barnkonventionen som t.ex. ger barn rätt till skydd mot ekonomiskt
utnyttjande, mot att utföra arbete som kan vara skadligt, mot olaglig
användning av narkotika samt mot alla former av sexuella utnyttjanden och sexuella övergrepp, vilket inkluderar skydd mot att utnyttjas
i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material.
Flera av de mänskliga rättigheterna, såsom rätten till bostad eller
rätten till en rättvis rättegång, kan inte anses medföra skyldigheter
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för någon annan än staten och kan därför inte tillämpas på organisationer som söker stöd ur Allmänna arvsfonden.
I en del fall kan flera mänskliga rättigheter stå emot varandra. Ett
exempel är att för en organisation som är ett trossamfund kan
diskrimineringsförbudet komma i konflikt med rätten till religionsfrihet i Europakonventionen. De olika rättigheterna måste då vägas
mot varandra. När det just gäller trossamfund har sådana organisationer rätt till en viss grad av autonomi även om det innebär en särbehandling på grund av t.ex. kön eller sexuell läggning. Den avvägning som måste göras mellan de olika rättigheterna innebär att
trossamfunden fritt får välja vilka personer som ska företräda den
religiösa verksamheten, såsom religiösa ledare och lärare, även om
detta innebär särbehandling av t.ex. kvinnor eller homosexuella.
Undantaget är mycket begränsat och rör endast religiösa företrädare
för ett trossamfund, och inte all personal som arbetar för trossamfundet. En ideell organisation för homosexuella eller för personer
med funktionsnedsättning eller en intresseorganisation för äldre bör
också kunna ställa krav på att den som företräder organisationen
själv är homosexuell respektive har en funktionsnedsättning eller är
äldre. Detsamma gäller organisationer som verkar för en viss etnisk
grupps intressen. Diskrimineringsförbudet hindrar inte heller att
exempelvis idrottsföreningar har könsuppdelad verksamhet, även
om huvudregeln är att det inte är tillåtet att diskriminera på grund
av kön.
Ett agerande i strid mot demokrativillkoret som sker innan en
ansökan om stöd görs innebär att organisationen ska vara utesluten
från stöd under en tid därefter. Hur lång denna tid är beror på hur
allvarligt agerandet har varit men en kortare tid än några år bör inte
komma i fråga ens för de lindrigaste fallen. Om det är fråga om ett
agerande i strid mot första punkten måste det ha gått en mycket lång
tid sedan agerandet ägde rum för att organisationen ska komma i
fråga för stöd.
I det fallet en företrädare verkställer ett beslut fattat av organisationen om t.ex. insamling av pengar till terrorändamål är det
organisationen som har agerat i strid mot demokrativillkoret. Företrädaransvaret är emellertid självständigt i det avseendet att organisationen ska nekas stöd, om företrädaren på egen hand agerar i strid
mot villkoret. Detta gäller oavsett om företrädarens agerande har
skett inom ramen för organisationens verksamhet eller inte. Om
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företrädarens agerande i strid mot demokrativillkoret sker efter det
att stöd har beviljats kan det bli aktuellt att avbryta utbetalningen av
stöd enligt 13 § och återkräva redan utbetalt stöd enligt 14 §. Som
framgår av 4 § kan organisationen under vissa förutsättningar
beviljas stöd trots företrädarens agerande.
Till kretsen av företrädare räknas olika kategorier av personer.
Till kretsen hör personer som är legala företrädare för organisationen, främst styrelseledamöter, och övriga som t.ex. genom fullmakt får företräda organisationen. Även personer som har utsetts av
organisationen att företräda den i olika sammanhang är att se som
företrädare, t.ex. talespersoner. Vidare kan personer som är anställda
i organisationen räknas till kretsen, dock under förutsättning att
personens roll är att vara ”ansiktet utåt” i verksamheten. Det kan
t.ex. vara fråga om en präst i en församling eller en lärare i ett studieförbund. En person som är anställd som kanslist eller lokalvårdare
har i normalfallet inte en sådan roll. Inte heller kan föreläsare som
bjuds in till ett enstaka evenemang ses som en företrädare. Om det
handlar om en person som anlitas regelmässigt och inte endast vid
enstaka tillfällen kan personen dock räknas till kretsen av företrädare, särskilt om han eller hon ges en framträdande roll i organisationen. Även om en föreläsare inte företräder organisationen bör
uttalanden och annat agerande från honom eller henne som görs som
görs under föreläsningen påverka bedömningen av om stöd ska
lämnas till organisationen. Om organisationen inte tydligt tar avstånd från föreläsarens uttalanden eller ageranden som strider mot
demokrativillkoret kan organisationen komma att nekas stöd. Att
organisationen trots kännedom om att en föreläsare tidigare gjort
uttalanden som inte är förenliga med demokrativillkoret bjuder in
och låter honom eller henne föreläsa kan också tala för att inte heller
organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med demokrativillkoret. Bedömningen avgörs ytterst av omständigheterna i det enskilda
fallet.
Personer som endast är medlemmar i en organisation tillhör normalt inte företrädarkretsen. En person som har en aktiv och framträdande roll i en organisation kan, trots avsaknad av formellt förtroendeuppdrag, dock räknas till kretsen om personens roll är sådan att han
eller hon är en faktisk företrädare för organisationen.
Av andra stycket följer att stöd inte får lämnas till en organisation
om någon av dess samarbetsorganisationer eller en företrädare för en
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sådan organisation agerar på det sätt som anges första stycket. Som
samarbetsorganisation räknas en organisation som stödsökanden
samarbetar med i någon form, antingen i det aktuella projektet eller
i sökandens ordinarie verksamhet. I vertikala organisationsstrukturer förekommer normalt ett samarbete mellan riksförbund och
enskilda lokalorganisationer varför de är att se som samarbetsorganisationer i förhållande till varandra. I fråga om en paraplyorganisation
och dess medlemsorganisationer, som ofta har en mer löslig relation
än vad ett riksförbund har till sina lokalorganisationer, krävs det
dock ett konkret samarbete dem emellan för att de ska ses som
samarbetsorganisationer i förhållande till varandra.
För att den horisontella relationen mellan olika lokal- eller medlemsorganisationer ska falla under begreppet samarbetsorganisationer krävs att det förekommer ett konkret samarbete dem emellan,
eftersom deras relation normalt inte är av samarbetskaraktär.
Vidare är samarbetsorganisationer sådana organisationer som är
medfinansiärer till ett projekt som det söks stöd för ur Allmänna
arvsfonden.
I likhet med vad som gäller i fråga om företrädare får stöd inte
lämnas till organisationen om samarbetsorganisationens eller dess
företrädares agerande har ägt rum innan stödansökan görs. Om
agerandet sker efter att stöd har beviljats kan stödet komma att
avbrytas och utbetalt stöd komma att återkrävas enligt 13 och 14 §§.
Som framgår av 5 § kan organisationen under vissa förutsättningar
beviljas stöd trots samarbetsorganisationens eller dess företrädares
agerande.
4 § Om en företrädare för en organisation har agerat på det sätt som anges
i 3 § första stycket, får stöd ändå lämnas till organisationen under förutsättning att denna
1. genast vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att agerandet
inte upprepas, och
2. har vidtagit rimliga åtgärder för att försäkra sig om att företrädaren
var lämplig för sitt uppdrag.

I paragrafen regleras under vilka förutsättningar stöd kan lämnas till
en organisation trots att en företrädare har agerat i strid med demokrativillkoret i 3 §. De allmänna övervägandena finns i avsnitt 7.4.3.
Av första punkten framgår att en förutsättning för att kunna
komma i fråga för stöd när en företrädare har agerat på det sätt som
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beskrivs i 3 § första stycket är att organisationen genast vidtar åtgärder när agerandet kommer till organisationens kännedom. Vilka
åtgärder som krävs beror på om agerandet är hänförligt till 3 § första
stycket 1 eller 2 och agerandets karaktär i övrigt.
Många av de ageranden som är hänförliga till 3 § första stycket 1
är så pass allvarliga att det överhuvudtaget inte finns tillräckliga
åtgärder som organisationen kan vidta för att kunna beviljas stöd.
Exempel på sådana ageranden är att företrädaren samlar in pengar eller
rekryterar till terrorverksamhet, dvs. på något sätt främjar terrorism.
Som huvudregel är ett främjande allvarligare än att uppmana till
terrorism, samtidigt som ett uppmanande är något allvarligare än ett
försvarande av terrorism. Även allvarligare fall av uppmaning till och
försvar av terrorism kan vara av sådan art att agerandet, oberoende
av vilka åtgärder organisationen vidtar för att säkerställa att det inte
upprepas, exkluderar organisationen från stöd. Uppmaning till eller
försvar av terrorism kan dock många gånger vara av sådan art att det
är möjligt för organisationen att vidta åtgärder för att vara aktuell för
stöd. Även ageranden som faller inom området för 3 § första stycket 2
och som består av våldsbrott av svårare art såsom mord, mordförsök,
synnerligen respektive grov misshandel och fridskränkningsbrott av
allvarligare karaktär, är i de flesta fall sådana att en organisation kan
vidta tillräckliga åtgärder för att kunna beviljas stöd. Åtgärderna bör
i de angivna fallen bestå i att organisationen tar avstånd från företrädarens agerande genom att genast utesluta denne. Organisationen
bör också säkerställa att agerandet inte upprepas, t.ex. genom att se
över sina rutiner för tillsättande av företrädare.
Är det fråga om en i sammanhanget lindrigare form av agerande
som är hänförligt till 3 § första stycket 2 och som har en svag koppling till organisationens verksamhet kan det t.ex. vara tillräckligt att
organisationen klart och tydligt framför till företrädaren att beteendet är oacceptabelt och att det inte får upprepas, dvs. att någon form
av varning eller skarp erinran ges till företrädaren i fråga. Det kan
t.ex. vara fallet om en företrädare gör sig skyldig till misshandel av
normalgraden i en krogkö eller annat liknande agerande. Det finns
också situationer i fråga om företrädares agerande i strid 3 § första
stycket 2 där organisationen inte har någon skyldighet att agera överhuvudtaget. Det ska då vara fråga om ett mycket lindrigt agerande som
inte har någon som helst koppling till organisationens verksamhet.
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Av andra punkten följer att en ytterligare förutsättning för att en
organisation ska kunna vara aktuell för stöd trots att företrädaren
brustit i fråga om demokrativillkoret är att organisationen har
vidtagit tillräckliga åtgärder för att försäkra sig om att företrädaren
var lämplig för sitt uppdrag. Detta innebär att organisationen måste
ha haft rutiner för att tillse att lämpliga personer utses som företrädare för organisationen och att ändamålsenliga krav ställs i fråga
om kontrollen av dessa personer. Som en del av denna kontroll bör
bl.a. ingå att referenspersoner kontaktas innan den tilltänkta företrädaren utses. Om organisationen har ändamålsenliga rutiner för
tillsättande av företrädare är förutsättningen i den aktuella punkten
uppfylld.
Bestämmelsen är tillämplig både i det fallet att företrädarens
agerande äger rum under pågående stödgivning, då denna kan avbrytas enligt 13 § och redan utbetalt stöd återkrävas enligt 14 §, och i
det fallet att agerandet har skett i tiden innan en ansökan om stöd
görs. Har agerandet skett innan en stödansökan görs är en förutsättning för stöd att organisationen har vidtagit de ovan beskrivna åtgärderna när agerandet upptäcktes. Bestämmelsen är också tillämplig
i de fall en företrädare har agerat i strid mot 3 § innan han eller hon
utsågs till företrädare för organisationen.
Som har framgått i kommentaren till 3 § är en organisation som
har agerat i strid mot demokrativillkoret utesluten från stöd under
en viss tid efter överträdelsen. Om en företrädare har gjort sig
skyldig till ett så allvarligt agerande att organisationen oavsett vilka
åtgärder den vidtar är utesluten från stöd, bör de vidtagna åtgärderna
ändå få betydelse för under hur lång tid organisationen inte kan
beviljas stöd.
5 § Om en samarbetsorganisation eller en företrädare för en sådan organisation har agerat på det sätt som anges i 3 § andra stycket, får stöd lämnas
under förutsättning att den sökande organisationen genast tar avstånd från
agerandet, eller om agerandet varit allvarligt, avbryter samarbetet.

I paragrafen regleras under vilka förutsättningar en organisation kan
få stöd ur Allmänna arvsfonden trots att en samarbetsorganisation
eller dess företrädare har agerat på det sätt som anges i 3 § andra
stycket. De allmänna övervägandena finns i avsnitt 7.4.
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Tillämpningsområdet för bestämmelsen i 3 § andra stycket sträcker
sig mycket långt, eftersom det träffar samarbetsorganisationers och
deras företrädares ageranden både inom ett projekt som drivs med
stöd från fonden och i den ordinarie verksamheten. Möjligheterna
för en organisation att få stöd trots samarbetsorganisationens agerande är därför vida. Huvudregeln i bestämmelsen är att en organisation för att kunna beviljas stöd genast måste ta avstånd från en samarbetsorganisations agerande som strider mot 3 §. Detsamma gäller
om en företrädare för samarbetsorganisationen har agerat på ett
sådant sätt. Om agerandet har varit allvarligt, måste organisationen
dock avbryta samarbetet. Ageranden som faller inom tillämpningsområdet för 3 § första stycket 1 är normalt allvarliga. Om en samarbetsorganisations företrädare har agerat i strid mot 3 §, och samarbetsorganisationen ändå skulle kunna beviljas stöd enligt 4 §, är det
tillräckligt att organisationen tar avstånd från samarbetsorganisationens företrädares agerande.
Bestämmelsen är tillämplig både i det fallet att samarbetsorganisationens agerande äger rum under pågående stödgivning, då denna
kan avbrytas enligt 13 § och redan utbetalt stöd återkrävas enligt
14 §, och i det fallet att agerandet har skett i tiden innan en ansökan
om stöd görs. Har agerandet skett innan en stödansökan görs är en
förutsättning för stöd att organisationen har vidtagit de ovan beskrivna
åtgärderna när agerandet upptäcktes. Bestämmelsen är också tillämplig i de fall en samarbetsorganisation har agerat i strid mot 3 § innan
samarbetet inleddes.
Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden
6 § En ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden ska göras skriftligen hos
Arvsfondsdelegationen.
Ansökningen ska innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma
sökandens förutsättningar att få stöd ur fonden.
Ansökningen ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller
dennes ombud. Arvsfondsdelegationen får tillåta att ansökningen undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av
den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för
elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av
direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.
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I paragrafen finns bestämmelser om ansökningar om stöd ur Allmänna arvsfonden. Innehållet i bestämmelsen har behandlats dels i
avsnitt 11.4, dels i avsnitt 16.2.
Enligt första stycket ska en ansökan om stöd vara skriftlig och
göras hos Arvsfondsdelegationen. Även en elektroniskt inskickad
ansökan uppfyller skriftlighetskravet. Av 16 § följer att fördelning
av stöd undantagsvis kan beslutas av en annan myndighet än Arvsfondsdelegationen och att ansökningen i de fallen ska göras hos den
beslutande myndigheten.
I andra stycket anges att ansökningen ska innehålla de uppgifter
som behövs för att bedöma sökandens förutsättningar att få stöd ur
fonden. I förordningen finns ytterligare krav på en ansökans
utformning.
Av tredje stycket följer att ansökningen ska vara undertecknad av
sökanden eller dennes ombud. Undertecknandet kan ske antingen
genom egenhändigt undertecknande med penna på papper eller, om
Arvsfondsdelegationen tillåter det, genom en elektronisk underskrift. Den elektroniska underskriften måste uppfylla kraven på en
avancerad elektronisk underskrift enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014
om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska
transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG (eIDAS-förordningen), i den ursprungliga lydelsen.
Om det är en annan myndighet än Arvsfondsdelegationen som
beslutar om stöd, följer av 16 § att det är denna myndighet som får
besluta om elektroniska underskrifter ska tillåtas.
Beslut om stöd
7 § Ett beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden ska förenas med de villkor
som behövs. Dessa ska framgå av beslutet.

Av paragrafen följer att ett beslut om stöd ur Allmänna arvsfonden
ska förenas med de villkor som behövs och att villkoren ska framgå
av beslutet. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 16.2.
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Förbindelse och villkor vid stöd till lokaler och anläggningar
8 § Den som ur Allmänna arvsfonden beviljas stöd till en lokal eller en
anläggning ska förbinda sig att under minst tio år använda den för det ändamål och med de villkor som förutsattes när stödet beviljades.
Den som beviljas stöd till en lokal eller en anläggning och som hyr eller
på annat sätt har nyttjanderätt till den ska, om det finns särskilda skäl för
en kortare förbindelse än som anges i första stycket, förbinda sig att under
minst fem år använda den för det ändamål och med de villkor som förutsattes när stödet beviljades.
Arvsfondsdelegationen ska som villkor för stödet föreskriva att lokalen
eller anläggningen ska vara anpassad för personer som har funktionsnedsättning, om inte något hindrar det eller om det av särskilda skäl inte
behövs.

Paragrafen innehåller särskilda regler om stöd till lokaler eller
anläggningar (lokalstöd). Övervägandena finns i avsnitt 8.4.
Första stycket anger att den som beviljas stöd till en lokal eller en
anläggning ska förbinda sig att under minst tio år använda den för
det ändamål och med de villkor som förutsattes när stödet beviljades.
Bestämmelsen gäller både om sökanden äger och har nyttjanderätt
till lokalen eller anläggningen i fråga. Bestämmelsen motsvarar vad
som har gällt enligt 9 a § första stycket i den tidigare lagen.
Av andra stycket följer att om den som beviljas lokalstöd hyr eller
på annat sätt har nyttjanderätt till lokalen eller anläggningen ska
denne, om det finns särskilda skäl, förbinda sig att använda lokalen
eller anläggningen under minst fem år i stället för tio år. Särskilda
skäl för en femårig tidsförbindelse finns om hyresmarknaden på den
aktuella orten är sådan att det är mycket svårt eller omöjligt att finna
en hyresvärd som är villig att ingå lokalhyresavtal för en tioårsperiod.
Om särskilda skäl föreligger ska sökanden alltså förbinda sig att
under minst fem år bedriva verksamhet i lokalen eller anläggningen
enligt de villkor som förelåg vid beviljandet av stödansökan.
Tredje stycket reglerar villkor om anpassning av lokalen eller anläggningen för personer som har funktionsnedsättning. Bestämmelsen
motsvarar vad som har gällt enligt 9 a § andra stycket i den tidigare
lagen.
9 § Efter ansökan från den som har beviljats stöd kan Arvsfondsdelegationen, om det finns särskilda skäl, besluta om undantag i den förbindelse
eller från de villkor som anges i 8 § första och andra styckena.
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Paragrafen reglerar möjligheten att, om det finns särskilda skäl,
besluta om undantag i den förbindelse eller från de villkor som anges
i 8 § första och andra styckena. Bestämmelsen motsvarar vad som
har gällt enligt 9 b § i den tidigare lagen med det tillägget att den även
omfattar fall där sökanden har förbundit sig att använda lokalen eller
anläggningen under fem år. Övervägandena finns i avsnitt 8.4.
Skyldighet att hålla medel avskilda
10 § Den som har tagit emot stöd ur Allmänna arvsfonden ska, om inte
annat anges i beslutet, vara skyldig att hålla medlen avskilda.

Paragrafen innehåller en regel om att en mottagare av stöd ur Allmänna arvsfonden är skyldig att hålla medlen avskilda. Bestämmelsen motsvarar vad som har gällt enligt 5 § i den tidigare lagen.
Redovisning och återbetalningsskyldighet
11 § Den som har beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden ska föreläggas
att inom viss tid efter mottagandet av medlen skriftligen redovisa hur
medlen har använts och på begäran lämna det underlag som behövs för
granskningen av redovisningen.

Paragrafen reglerar en skyldighet för den som har beviljats stöd ur
Allmänna arvsfonden att redovisa användningen av stödet samt att
på begäran lämna det underlag som behövs för granskningen av
redovisningen. Bestämmelsen motsvarar vad som har gällt enligt 11 §
i den tidigare lagen.
12 § Den som ansöker om eller har beviljats stöd ur fonden ska utan
dröjsmål till Arvsfondsdelegationen anmäla sådana ändrade förhållanden
som kan påverka rätten till eller storleken av stödet.

I paragrafen regleras en skyldighet för den som ansöker om eller har
beviljats stöd ur Allmänna arvsfonden att anmäla ändrade förhållanden. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.5.
Anmälningsskyldigheten gäller både för den som ansöker om och
den som har beviljats stöd ur fonden. Bestämmelsen gäller alltså från
den tidpunkt då en ansökan om stöd görs. Att anmälan ska göras
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utan dröjsmål innebär i normalfallet att den ska göras inom några
dagar från det att de ändrade förhållandena uppmärksammades.
Ändrade förhållanden som kan påverka rätten till eller storleken
av stödet är bl.a. om organisationen som ansöker om eller har
beviljats stöd uppmärksammar att den kan ha brutit mot demokrativillkoret i 3 §. Andra exempel på ändrade förhållanden är att ändringar behöver göras i den verksamhet som stödet har sökts eller
beviljats för. Det kan bl.a. vara fråga om att projektstarten försenas
så att den planerade verksamheten inte kan genomföras helt eller
delvis eller att ändringar behöver göras i projektet, t.ex. en omfördelning mellan budgetposter. Det kan också vara fråga om att organisationen har sökt eller beviljats medel från någon annan finansiär och
detta påverkar Allmänna arvsfondens finansiering av den aktuella
verksamheten.
13 § Om den som har beviljats stöd bryter mot villkoren för det, ska
Arvsfondsdelegationen besluta att stödet helt eller delvis inte ska betalas
ut. Beslutet gäller omedelbart.
Om den som har beviljats stöd bryter mot ett annat villkor än vad som
anges i 3 §, får Arvsfondsdelegationen före beslutet ge denne tillfälle att
avhjälpa den uppkomna bristen.

I paragrafen regleras under vilka förutsättningar ett beslutat stöd
helt eller delvis ska återkallas. Detta har behandlats i avsnitt 10.5.
Av första stycket följer att Arvsfondsdelegationen ska besluta att
stöd som har beviljats ur Allmänna arvsfonden helt eller delvis inte
ska betalas ut, om den som har beviljats stödet bryter mot villkoren
för det. Med villkoren för stöd avses de villkor som framgår av 3 och
7–12 §§. Bestämmelsen i 7 § innebär att också villkoren i det enskilda
stödbeslutet och eventuella generella villkor för stöd som fogats till
beslutet är att bedöma som villkor för stöd enligt förevarande bestämmelse. Så länge den stödbeviljade verksamheten genomförs enligt den
beskrivning som har lämnats i ansökningen om stöd kan bedömningen av utvecklande-, delaktighets- och överlevnadsgraden inte
ändras. Lagens krav på att det är verksamhet som är utvecklande, och
som uppfyller kraven på delaktighet och överlevnad, som kan få stöd
har därför främst betydelse vid prövningen av om stöd ska beviljas
eller ej och mindre betydelse för bedömningen av om utbetalningen av
ett stöd ska avbrytas. Återkallelse är som huvudregel obligatorisk vid
överträdelser av villkoren för stöd, dvs. utbetalningen av stödet ska
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avbrytas vid brott mot villkoren. Om stödet ska återkallas helt eller
delvis får avgöras utifrån villkorsbrottets karaktär. Om ett villkor för
stöd exempelvis är att en viss del av medlen enligt budgeten ska gå
till en informationsinsats med anknytning till projektet men det
snart efter att stödbeslutet meddelats står klart för stödmottagaren
att någon sådan insats inte kommer att genomföras, så kan det vara
tillräckligt att stödet i den del som avser informationsinsatsen inte
betalas ut.
Om den som har beviljats stöd bryter mot ett annat villkor än vad
som anges i 3 §, dvs. demokrativillkoret, får Arvsfondsdelegationen
enligt andra stycket före beslutet ge denne tillfälle att avhjälpa den
uppkomna bristen. Bestämmelsen är fakultativ och ger Arvsfondsdelegationen en möjlighet att vid mindre allvarliga villkorsbrott ge
den som har beviljats stöd tillfälle att rätta till den uppkomna bristen.
Delegationen kan alltså liksom tidigare i en dialog med stödmottagande organisationer ge förslag på hur mindre allvarliga brott mot
villkoren kan avhjälpas. Om en mindre allvarlig brist avhjälps, kan
stödgivningen inte avbrytas eftersom organisationen inte längre
bryter mot villkoren. Ett exempel på en mindre allvarlig brist som kan
rättas till är att en stödbeviljad organisation inte har lämnat in en
redovisning i tid. I ett sådant fall kan alltså Arvsfondsdelegationen
ge organisationen möjlighet att inkomma med redovisningen vid ett
senare tillfälle. Det följer direkt av bestämmelsens lydelse att ett konstaterat brott mot demokrativillkoret är en så allvarlig brist att den
inte är möjlig att avhjälpa. Av 4 och 5 §§ framgår dock att en organisation som har beviljats stöd under vissa förutsättningar kan vidta
åtgärder för att undvika att bryta mot demokrativillkoret när en företrädare för organisationen eller en av dess samarbetsorganisationer har
agerat i strid mot villkoret.
Att Arvsfondsdelegationen får besluta att ett beviljat stöd helt
eller delvis inte ska betalas ut, om den som beviljats stödet har lämnat
oriktiga eller vilseledande uppgifter, framgår av 37 § andra stycket 3
förvaltningslagen (2017:900).
14 § Stöd ur fonden ska betalas tillbaka
1. om stödet inte har använts inom angiven tid eller för avsett ändamål,
2. om mottagaren inte inom föreskriven tid har lämnat redovisning eller
underlag enligt 11 §,
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3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt
har orsakat att stöd ur fonden har lämnats felaktigt eller med ett för högt
belopp,
4. om stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för
högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
5. om mottagaren bryter mot villkoret i 3 §.
Stöd till en lokal eller en anläggning ska återbetalas helt eller delvis, om
den säljs eller användningen av den ändras utan Arvsfondsdelegationens
medgivande inom den tidsperiod som enligt 8 § första och andra stycket
gäller för stödet.

I paragrafen regleras under vilka förutsättningar medel som har
betalats ut ur fonden kan krävas tillbaka från mottagaren. Paragrafen, som delvis motsvarar vad som har gällt enligt 12 § i den tidigare
lagen, har behandlats i avsnitt 10.5.
De förutsättningar för återbetalningsskyldighet som anges i första
stycket gäller för samtliga stödformer. Punkterna 1 och 2 motsvarar
vad som gällt enligt den tidigare lagen. Av punkterna 3 och 4 följer
att stöd ur fonden ska betalas tillbaka, om mottagaren genom att
lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stöd ur
fonden har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller om
stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta. Enligt punkten 5 ska
stöd ur fonden också betalas tillbaka, om mottagaren bryter mot
villkoret i 3 §, dvs. demokrativillkoret. Av 4 och 5 §§ framgår dock
att en organisation som har beviljats stöd under vissa förutsättningar
kan vidta åtgärder för att undvika att bryta mot demokrativillkoret
när en företrädare för organisationen eller en av dess samarbetsorganisationer har agerat i strid mot villkoret.
Av andra stycket följer att stöd till en lokal eller en anläggning ska
återbetalas helt eller delvis, om den säljs eller användningen av den
ändras utan Arvsfondsdelegationens medgivande inom den tidsperiod som enligt 8 § första och andra stycket gäller för stödet.
Bestämmelsen motsvarar vad som har gällt enligt den tidigare lagen
men till följd av att en förbindelse enligt 8 § nu kan ha en längd om
antingen fem eller tio år är också den tid under vilken återbetalningsskyldigheten kan inträda av motsvarande längd. I det fall mottagaren
av stödet hyr den lokal eller anläggning som stödet avser och hyresvärden säljer den, kan stödet självfallet inte återkrävas om försäljningen
inte påverkar mottagarens verksamhet i lokalen eller anläggningen.

341

Författningskommentar

SOU 2018:70

15 § Om Arvsfondsdelegationen anser att det finns skäl att överväga ett
åläggande för mottagaren att betala tillbaka stöd ur fonden, ska ärendet
överlämnas till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan. Kammarkollegiet
får, om det finns särskilda skäl, besluta att mottagaren helt eller delvis
befrias från återbetalningsskyldighet.

Av paragrafen följer att om Arvsfondsdelegationen anser att det finns
skäl att överväga ett åläggande för mottagaren att betala tillbaka stöd
ur fonden ska myndigheten överlämna ärendet till Kammarkollegiet
som beslutar i frågan. Kammarkollegiets beslut får överklagas till förvaltningsrätten enligt 5 kap. 1 §. Om det finns särskilda skäl får
Kammarkollegiet besluta att mottagaren helt eller delvis befrias från
återbetalningsskyldighet. Paragrafen, som motsvarar vad som har
gällt enligt 13 § i den tidigare lagen, har behandlats i avsnitt 10.5.
Arvsfondsdelegationen
16 § Arvsfondsdelegationen beslutar om fördelning av stöd ur Allmänna
arvsfonden.
Om det finns särskilda skäl får regeringen, efter förslag från Arvsfondsdelegationen, besluta att en annan myndighet under en bestämd tidsperiod
ska fördela visst stöd. Vad som i 6, 8, 9, 12, 13 och 15 §§ föreskrivs om
Arvsfondsdelegationen ska även gälla för en sådan myndighet.

Av paragrafen följer att det är Arvsfondsdelegationen som beslutar
om stöd ur Allmänna arvsfonden men att regeringen, om det finns
särskilda skäl, kan besluta att en annan myndighet under en
begränsad tid ska fördela visst stöd. Paragrafen motsvarar vad som
har gällt enligt 8 § i den tidigare lagen med den ändringen att det nu
framgår att vissa bestämmelser i lagen gäller för en annan myndighet
som enligt regeringens beslut ska fördela stöd. Denna fråga har
behandlats i avsnitt 16.2.
17 § Regeringen utser ledamöterna i Arvsfondsdelegationen.
I Arvsfondsdelegationen ska såväl ledamöter från Regeringskansliet,
varav en är ordförande, som andra ledamöter ingå. En majoritet av ledamöterna ska utgöras av personer som inte arbetar i Regeringskansliet.
Ledamöterna i Arvsfondsdelegationen ska ha god kunskap om barn,
ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.
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Paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 8 b § i den tidigare lagen, reglerar hur Arvsfondsdelegationen ska vara sammansatt.
3 kap. Allmänna arvsfondens förvaltning
Hanteringen av Allmänna arvsfondens egendom
1 § Allmänna arvsfondens egendom förvaltas av Kammarkollegiet, som
en särskild fond.

Enligt paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 14 § i den
tidigare lagen, förvaltas Allmänna arvsfondens egendom av Kammarkollegiet som en särskild fond, åtskild från andra medel.
2 § Fondens rätt till egendom bevakas av Kammarkollegiet. Kollegiet för
fondens talan i mål och ärenden som rör fonden.

Paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 15 § i den tidigare
lagen, anger att Kammarkollegiet bevakar fondens rätt till egendom
och för fondens talan i mål och ärenden som rör fonden.
3 § Medel som tillfaller fonden ska överlämnas till Kammarkollegiet.
Kammarkollegiet ska ta emot och granska redovisning för förvaltning av
egendom som tillfaller fonden.

Av paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 16 § i den
tidigare lagen, följer att medel som tillfaller fonden ska överlämnas
till Kammarkollegiet samt att kollegiet ska ta emot och granska redovisning för förvaltning av egendom som tillfaller fonden.
4 § Av de medel som under ett år har tillfallit fonden ska en tiondel läggas
till fonden vid årets utgång. Den resterande delen och årets avkastning ska
vara tillgängliga för utdelning från och med närmast följande år men får
också läggas till fonden.

Paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 2 § i den tidigare
lagen, anger att av de medel som under ett år har tillfallit fonden ska
en tiondel läggas till fonden. Den resterande delen och årets avkastning ska vara tillgängliga för utdelning från och med närmast följande år men får också läggas till fonden.
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Gåvor och testamenten
5 § Om ett testamente eller en gåva till förmån för fonden har förenats
med villkor, beslutar Kammarkollegiet om egendomen ska tas emot.
6 § Testamente till någon annan än fonden får godkännas av Kammarkollegiet om det inte finns någon anledning till klander. Ett testamente,
som kan antas vara ett riktigt uttryck för arvlåtarens yttersta vilja, får godkännas även om det finns anledning till klander.

Paragraferna reglerar dels fallet att ett testamente eller en gåva till
fonden har förenats med villkor, dels godkännande av testamente till
någon annan än fonden. Bestämmelserna motsvarar vad som har gällt
enligt 3 och 4 §§ i den tidigare lagen.
Kammarkollegiets redovisning till regeringen
7 § Kammarkollegiet ska varje år till regeringen lämna en redovisning för
förvaltningen av Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade räkenskapsåret. Redovisningen ska lämnas i samband med Kammarkollegiets
årsredovisning. Riksrevisionen ska i enlighet med vad som föreskrivs i 5 §
lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granska redovisningen.

Paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 16 a § i den
tidigare lagen, reglerar Kammarkollegiets redovisningsskyldighet
avseende förvaltningen av Allmänna arvsfonden och Riksrevisionens
granskning av redovisningen.
Anmälningsskyldighet vid dödsfall
8 § Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna
arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska den som har boet i sin
vård anmäla detta till Kammarkollegiet.

I paragrafen finns en bestämmelse om anmälningsskyldighet vid
dödsfall. Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än
Allmänna arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska enligt
bestämmelsen den som har boet i sin vård anmäla detta till Kammarkollegiet. Bestämmelsen, som motsvarar vad som har gällt enligt 17 §
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i den tidigare lagen, har lyfts fram i en egen paragraf. Denna fråga
har behandlats i avsnitt 16.2.
God man
9 § Om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna
arvsfonden eller om fonden är testamentstagare, ska Kammarkollegiet
förordna en god man att företräda fonden vid boutredningen.

Enligt paragrafen ska Kammarkollegiet förordna en god man att
företräda fonden vid boutredningen, om det vid ett dödsfall inte
finns någon annan arvinge än Allmänna arvsfonden eller om fonden
är testamentstagare. Paragrafen motsvarar vad som har gällt enligt
17 § i den tidigare lagen.
10 § En god man behöver inte förordnas
1. om fonden har uteslutits från arv genom testamente och Kammarkollegiet bedömer att det inte finns någon anledning till klander,
2. om boet har större skulder än tillgångar och det inte behövs en god
man för att ta vård om egendomen, eller
3. om egendom som har tillfallit fonden som legat utgörs av pengar.

I paragrafen anges i tre punkter de fall då fonden visserligen är
arvinge men då det ändå inte finns anledning att förordna god man
att företräda fonden vid boutredningen. Paragrafen motsvarar vad
som har gällt enligt 18 § i den tidigare lagen.
11 § Om egendom har tillfallit fonden genom gåva som inte endast utgörs
av pengar ska Kammarkollegiet förordna en god man att ta hand om egendomen.

Enligt paragrafen ska Kammarkollegiet, om egendom har tillfallit
fonden genom gåva som inte endast utgörs av pengar, förordna en
god man att ta hand om egendomen. Paragrafen motsvarar vad som
har gällt enligt 19 § i den tidigare lagen.
12 § Kammarkollegiet ska övervaka att den gode mannen fullgör sina
uppgifter.
I fråga om god man enligt denna lag gäller vad som är föreskrivet om
sysslomän i 18 kap. handelsbalken.
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Enligt paragrafens första stycke ska Kammarkollegiet övervaka att
den gode mannen fullgör sina uppgifter. Av det andra stycket följer
att det som är föreskrivet om sysslomän i 18 kap. handelsbalken gäller i
fråga om god man enligt denna lag. Bestämmelserna motsvarar vad som
har gällt enligt 20 § i den tidigare lagen.
Försäljning av fondens egendom, m. m.
13 § Kammarkollegiet beslutar om försäljning av fast egendom eller tomträtt
som har tillfallit Allmänna arvsfonden.
14 § Annan lös egendom än tomträtt ska av den gode mannen säljas på
offentlig auktion, om Kammarkollegiet inte medger annat.
Fordringar får säljas endast om de inte kan drivas in.
Om särskilda föreskrifter har lämnats genom ett testamente, ska de
tillämpas.
15 § Om det i ett dödsbo finns egendom som förvaltas av en god man
enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken och som har tillfallit fonden, gäller ifråga
om egendomens försäljning 13 och 14 §§.

I paragraferna finns bestämmelser om realiseringen av egendom som
har tillfallit fonden. Till skillnad mot vad som gällt tidigare har
regeringen inte någon roll vid beslut om försäljning av fast egendom
eller tomträtt som har tillfallit fonden och det krävs inte heller längre
något bemyndigande från regeringen för att Kammarkollegiet ska få
besluta i dessa frågor. Detta har behandlats i avsnitt 13.3. I övrigt motsvarar paragraferna vad som har gällt enligt 21–23 §§ i den tidigare lagen.
Arvsavstående
16 § Arv eller försäkringsbelopp, som har tillfallit Allmänna arvsfonden,
får helt eller delvis avstås till någon annan, om det med hänsyn till
uttalanden av arvlåtaren eller till andra särskilda omständigheter kan anses
stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja. Även i annat fall får arv eller
försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens sambo eller någon annan som har
stått arvlåtaren nära, om det med hänsyn till mottagarens behov av egendomen eller av annan anledning kan anses skäligt.
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I paragrafen finns bestämmelser som reglerar möjligheten för
Allmänna arvsfonden att på grund av arvlåtarens yttersta vilja, eller
till någon som har stått arvlåtaren nära, avstå egendom som har
tillfallit fonden genom arv eller förmånstagarförordnande i försäkringsavtal. Bestämmelsen om arvsavstående till närstående har
behandlats i avsnitt 12.3.
Bestämmelsen i första meningen, om arvsavstående på grund av
arvlåtarens yttersta vilja, motsvarar vad som har gällt enligt 24 §
första meningen i den tidigare lagen.
Enligt andra meningen får arv eller försäkringsbelopp avstås till
arvlåtarens sambo eller någon annan som har stått arvlåtaren nära,
om det med hänsyn till mottagarens behov av egendomen eller av
annan anledning kan anses skäligt. Det framgår redan av bestämmelsens lydelse att en efterlevande sambo har stått arvlåtaren nära på
ett sådant sätt att ett avstående bör komma i fråga, under förutsättning att det kan anses skäligt. Även styvföräldrar/-barn, fosterföräldrar/-barn och familjehemsföräldrar/-barn bör anses ha stått
arvlåtaren nära, om det mellan dem har funnits en mycket nära
relation som har varat under en längre tid. För andra personer som
har haft en relation till arvlåtaren, t.ex. någon som varit i ett parförhållande med honom eller henne, ett styvsyskon eller en vän,
krävs att det funnits ett närmare beroendeförhållande mellan arvlåtaren och personen för att personen ska anses vara närstående. Det
kan vara fråga om antingen att personen har varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle eller att arvlåtaren har varit beroende av
personen för hjälp eller vård. Det behöver inte vara fråga om vård
som annars hade utförts av vårdpersonal men hjälpen eller vården
måste ha varit långvarig och frekvent samt ha utgått i större omfattning. Hjälpen kan t.ex. ha bestått i inköp av mat, städning och
betalning av räkningar och gett arvlåtaren möjlighet att bo kvar i sin
egen bostad under en längre tid trots sjukdom eller ålderdom. Personens hjälp får dock inte endast vara en följd av en anställning, t.ex.
inom hemtjänsten, eller ett uppdrag som god man eller liknande.
Skälighetsbedömningen ska ske huvudsakligen utifrån en behovsprövning. Eftersom det normalt är penningbelopp som avstås på den
aktuella grunden bör behovsprövningen utgå från den närståendes
ekonomiska förhållanden. Prövningen bör i regel innebära att personen kan få del av arvet, om hans eller hennes ekonomiska förhållanden inte är alltför goda. En person som har en medelinkomst
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bör i de flesta fall, även om han eller hon äger sin bostad, anses ha
behov av egendomen.
Att ett avstående ska vara skäligt innebär också att det endast är
ett begränsat belopp som kan avstås. Om dödsboet har stora tillgångar ska alltså endast en del av arvet avstås. I de fall den närstående
har vårdat arvlåtaren bör skälighetsbedömningen göras med utgångspunkt i omfattningen av vården och den tid under vilken den har
lämnats. Normalt bör i dessa fall, i dagens penningvärde, inte högre
belopp än några hundratusen kronor avstås.
I de fall den närstående och arvlåtaren har varit sambor är den
efterlevande sambons behov av egendomen helt styrande vid skälighetsbedömningen. Om den efterlevande sambon har behov av egendomen bör därför ett belopp i den ovan angivna storleksordningen
avstås till honom eller henne, under förutsättning att det finns tillräckliga medel i dödsboet. I det fall en efterlevande sambo har vårdat
arvlåtaren ska det vid bedömningen av storleken av det belopp som
ska avstås göras en sammanvägning av samboskapet och vårdinsatsen. Denna sammanvägning innebär att ett högre belopp kan
avstås till en efterlevande sambo som har vårdat arvlåtaren än till en
sambo som inte har gjort några vårdinsatser eller till någon som inte
har varit sambo men vars vårdinsatser har varit tillräckliga för att ett
avstående ska vara skäligt. Om det i det enskilda ansökningsärendet
finns synnerligen ömmande skäl bör det finnas utrymme att avstå ett
ytterligare belopp till en efterlevande sambo, t.ex. om det innebär att
den efterlevande sambon får möjlighet att bo kvar i den tidigare
gemensamma bostaden.
Skälighetsbedömningen bör ske på motsvarande sätt som för
sambor i de fallen en styvförälder och ett styvbarn bedömts ha en
sådan nära relation att ett avstående ska ske på grund av att de anses
närstående.
Det kan finnas fall då det är skäligt att avstå egendom, även om
behovsprövningen utfaller negativt för sökanden. Det kan bl.a. vara
fråga om att en närstående till arvlåtaren ansöker om att ett föremål
som har ett stort affektionsvärde ska avstås till honom eller henne
och det inte framstår som rimligt att sökanden erbjuds att köpa
egendomen från fonden. Ett exempel är att en efterlevande sambo,
som varit förlovad med arvlåtaren, ansöker om att fonden ska avstå
arvlåtarens förlovningsring till honom eller henne.
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17 § Arv som utgörs av egendom, vilken är av väsentlig betydelse från
kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt, får
avstås till en juridisk person som har särskilda förutsättningar att ta hand
om egendomen på lämpligt sätt.
Om det finns särskilda skäl får ett belopp av det arv som tillfallit fonden
tillsammans med sådan egendom avstås till mottagaren av denna att användas för sådana omedelbara åtgärder som är nödvändiga för att bevara
egendomen.

I paragrafen finns bestämmelser om avstående av egendom av
väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natureller kulturvårdssynpunkt och om avstående av medel för sådan
egendoms bevarande. Bestämmelserna motsvarar vad som har gällt
enligt 25 § i den tidigare lagen.
18 § Kammarkollegiet beslutar om avstående av arv och försäkringsbelopp.

Av paragrafen följer att det är Kammarkollegiet som beslutar om
avstående av arv och försäkringsbelopp. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 12.5.
19 § Den som vill att ett arv eller ett försäkringsbelopp som har tillfallit
fonden ska avstås helt eller delvis, ska ansöka om detta hos Kammarkollegiet. Kammarkollegiet får uppdra åt länsstyrelsen att utreda frågan.
En ansökan om arvsavstående ska göras senast tre år efter dödsfallet
eller efter det att arvet genom preskription har tillfallit fonden. Om ansökningen har kommit in för sent ska den avvisas.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar
för uppgifter enligt denna lag.

I paragrafen finns bestämmelser om ansökningar om arvsavstående
och om Kammarkollegiets handläggning av sådana ansökningar. Till
skillnad mot vad som har gällt tidigare har Kammarkollegiet inte
längre någon möjlighet att lämna över ärenden till regeringen, eftersom kollegiet enligt 18 § ensamt har beslutanderätt. Denna fråga har
behandlats i avsnitt 12.5. I övrigt motsvarar bestämmelserna vad som
har gällt enligt 27 § i den tidigare lagen.
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4 kap. Kostnader
1 § Kostnader för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden ska betalas
ur fonden enligt de grunder som regeringen bestämmer.
2 § Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och företräda fonden
enligt denna lag ska betalas ur fonden enligt de grunder som regeringen
bestämmer.

I paragraferna föreskrivs att kostnader för fördelningen av stöd ur
arvsfonden bekostas med arvsfondsmedel enligt de grunder som
regeringen bestämmer och att Kammarkollegiets kostnader för sin
verksamhet enligt lagen ska betalas ur fonden. Bestämmelserna motsvarar vad som har gällt enligt 29 och 30 §§ i den tidigare lagen.
5 kap. Överklagande m.m.
Överklagande
1 § Beslut enligt 2 kap. 13 § första stycket och Kammarkollegiets beslut
enligt 2 kap. 15 § och 3 kap. 19 § andra stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas.

Enligt paragrafen kan ett beslut att ett beviljat stöd helt eller delvis
inte ska betalas ut (2 kap. 13 § första stycket) samt beslut av Kammarkollegiet om skyldighet att betala tillbaka fondmedel (2 kap. 15 §) och
om avvisning av en för sent inkommen ansökan om arvsavstående
(3 kap. 19 § andra stycket) överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Häri ligger att även Kammarkollegiets beslut att vägra eftergift
helt eller delvis (2 kap. 15 §) kan överklagas. I övrigt kan beslut enligt
lagen inte överklagas. Bestämmelsen motsvarar vad som har gällt
enligt 28 § i den tidigare lagen med tillägget att beslut om att inte
betala ut ett beviljat stöd också får överklagas. Frågan har behandlats
i avsnitt 10.5.
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Redovisning till riksdagen
2 § Regeringen ska varje år före juni månads utgång lämna en redovisning
till riksdagen för hur Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd från
fonden har fördelats under föregående räkenskapsår samt ange den kommande inriktningen av stödet.
Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av fonden ska fogas till
regeringens redovisning till riksdagen.

I paragrafen finns bestämmelser som reglerar hur regeringen ska redovisa Allmänna arvsfondens verksamhet till riksdagen. Bestämmelserna
motsvarar vad som har gällt enligt 31 § i den tidigare lagen.
Delgivning
3 § När delgivning ska ske med Allmänna arvsfonden är chefen för
Kammarkollegiet, eller någon annan person som är behörig att ta emot
delgivningen för Kammarkollegiets räkning, delgivningsmottagare.

Paragrafen, som motsvarar vad som har gällt enligt 32 § i den tidigare
lagen, innehåller en bestämmelse om vem som är delgivningsmottagare när delgivning ska ske med Allmänna arvsfonden.

19.2

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken
(1949:381)

15 kap.
10 § Har egendom i dödsbo vilken har förvaltats av en god man som avses
i 11 kap. 3 § tillfallit Allmänna arvsfonden, gäller i fråga om egendomens
försäljning lagen (2019:000) om Allmänna arvsfonden.

I paragrafen har hänvisningen till den tidigare lagen ersatts med en
hänvisning till den nya om Allmänna arvsfonden (2019:000). Frågan
har behandlats i avsnitt 16.2.
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Kommittédirektiv 2017:68

En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden
Beslut vid regeringssammanträde den 15 juni 2017
Sammanfattning
En särskild utredare ska se över och analysera vissa frågor som rör
Allmänna arvsfondens verksamhet. Syftet med översynen är att säkerställa att Allmänna arvsfondens medel används för den verksamhet
som de är avsedda för samt att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och opartiskt. För detta krävs att regelverket är
lättöverskådligt, tydligt och ändamålsenligt.
Utredaren ska bl.a. föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer att enbart organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle kan få stöd, analysera
kriterierna för stöd, överväga frågor om arvsavstående, se över vissa
administrativa frågor samt föreslå de författningsändringar som föranleds av analys och bedömningar.
Utredaren ska inte lämna förslag på organisationsförändringar.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2018.
Allmänna arvsfondens ändamål och verksamhet
Konstruktionen med en allmän arvsfond är i det närmaste unik i världen. I många länder går kvarlåtenskap efter avlidna personer som
saknar arvingar in i statens budget. Det är därför viktigt att en fond
som förvaltar och fördelar arv efter avlidna personer som saknar
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arvsberättigade släktingar har högt förtroende bland såväl allmänhet
som enskilda personer som berörs av fondens rätt till arv.
Allmänna arvsfondens ändamål är att främja verksamhet av ideell
karaktär till förmån för tre målgrupper: barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Stöd ur fonden ska i första hand lämnas till verksamhet som är nyskapande och utvecklande. Sådant stöd
får också, om det bedöms som särskilt angeläget, lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning. Stöd får lämnas till organisationer som
bedriver ideell verksamhet. Stöd ur fonden får även, om det finns
särskilda skäl, lämnas till en offentlig huvudman. Enskilda personer
kan däremot aldrig beviljas stöd ur fonden. Närmare bestämmelser
om Allmänna arvsfonden finns i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden och i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden.
I tillämpliga delar gäller även myndighetsförordningen (2007:515).
Verksamheten är uppdelad i tre ansvarsområden
Den verksamhet som är kopplad till Allmänna arvsfonden är indelad
i tre huvudsakliga delar. Den första delen är den verksamhet som
följer när arv tillfaller fonden och dödsbon ska utredas och avvecklas.
Ansvaret för denna del ligger hos Kammarkollegiet. Däremot är det
regeringen som ska pröva frågor om försäljning av fast egendom när
värdet överstiger 10 miljoner kronor. Beslut om avstående av arv å
arvsfondens vägnar fattas av Kammarkollegiet, förutom då det uppkommer någon fråga av särskild vikt från allmän synpunkt då regeringen fattar beslut i ärendet.
Den andra delen rör förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital
som hanteras av Kammarkollegiet. Fonddelegationen, vars ledamöter
utses av regeringen, är ett särskilt beslutsorgan för kapitalförvaltning
inom Kammarkollegiet. Kapitalförvaltningen sker i syfte att tillgodose
såväl behovet av en god direktavkastning som önskemålet om värdebeständighet.
Den tredje delen rör beviljande och uppföljning av stöd ur arvsfonden. Den verksamheten är uppdelad mellan dels Arvsfondsdelegationen, som fattar beslut om stöd, dels Kammarkollegiet som utför
administrativa och handläggande uppgifter åt delegationen. Arvsfondsdelegationen har även i uppgift att informera allmänheten om arvsfondens ändamål och fondmedlens användningsområde och att ha
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en samlad strategi för uppföljning och utvärdering av beviljade stöd.
Dessutom tillkommer uppgifter som avser återkrav av stöd och ekonomiadministration vilka utförs av Kammarkollegiet.
Behovet av en översyn
I och med att Allmänna arvsfondens verksamhet består i att förvalta
arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar och bevilja
stöd ur fonden bör höga krav ställas på transparens, rättssäkerhet
och opartiskhet.
Det har gått mer än 15 år sedan den senaste översynen av Allmänna
arvsfonden gjordes. Gällande regelverk som styr Allmänna arvsfondens medel och den verksamhet som är kopplad till dess förvaltning
och administration är i viss utsträckning såväl svåröverskådligt som i
behov av en modernisering. Det är svårt att få en överblick över Allmänna arvsfondens samlade verksamhet vilket bl.a. kan ge upphov till
oklarhet om vad som gäller.
Uppdraget
Förutsättningar för stöd
I 5–7 §§ lagen om Allmänna arvsfonden regleras de förutsättningar
som gäller för att kunna få stöd ur Allmänna arvsfonden. Där anges
att Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av
ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med
funktionshinder och att stöd ur fonden i första hand ska lämnas till
verksamhet som är nyskapande och utvecklande. Om det bedöms
som särskilt angeläget får stöd också lämnas till anläggningar, lokaler
och utrustning. Stöd lämnas till organisationer som bedriver ideell
verksamhet.
Endast om det finns särskilda skäl får en offentlig huvudman ges
stöd. Stöd får aldrig lämnas till enskilda personer. I 10 § förordningen
om Allmänna arvsfonden finns bestämmelser om vad en ansökan ska
innehålla: t.ex. en beskrivning av det ändamål för vilket stöd söks,
ekonomisk kalkyl och, i förekommande fall, stadgar och verksamhetsberättelse I övrigt saknas närmare bestämmelser om förutsättningarna för att beviljas stöd ur fonden.
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Överväga ytterligare krav som förutsättning för stöd
Det finns skäl att närmare bedöma om det utifrån fondens särskilda
ställning ska ställas ytterligare krav för att en organisation ska kunna
vara stödberättigad, t.ex. krav på att organisationen ska vila på demokratisk grund.
I regeringens proposition En politik för det civila samhället (prop.
2009/10:55) anges ett antal strukturella villkor som grundläggande
förutsättningar för statliga organisationsbidrag till organisationer inom det civila samhället och andra statliga bidrag av motsvarande
karaktär. Ett av dessa villkor är att organisationen i fråga har ett syfte
som överensstämmer med syftet för bidraget och som är förenligt
med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle.
Sedan 2015 finns det en överenskommelse mellan regeringspartierna och ytterligare fyra riksdagspartier om åtgärder mot terrorism.
I den ingår krav på att bidragsgivare säkerställer att offentliga medel
inte ges till organisationer som sprider eller förespråkar våldsbejakande budskap och möjligheten att kräva tillbaka stöd som beviljats
på felaktiga grunder. Med utgångspunkt i denna överenskommelse
och den nationella strategin mot terrorism, beslutades den 7 juni 2017
om ytterligare en överenskommelse om åtgärder mot terrorism. I den
nya överenskommelsen återkommer frågan om det allmännas bidrag
till ideella organisationer och beskriver flera pågående åtgärder för
att offentliga bidrag inte ska missbrukas för våldsbejakande och antidemokratiska budskap.
Medel från Allmänna arvsfonden är inte statsbidrag. Det finns
likväl skäl att ställa krav på demokratiska värderingar i förhållande
till organisationer som får stöd från fonden. Det bör ställas som villkor för stöd från fonden att organisationen i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle, inklusive
principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering, om det
inte finns ett legitimt ändamål för särbehandling.
Dessutom bör det analyseras närmare vilka villkor som bör ställas
för att undvika dubbelfinansiering av samma del i ett beviljat projekt.
Medel från Allmänna arvsfonden ska gå till att uppmuntra nytänkande
och nydanande verksamhet för fondens målgrupper. Sådan verksamhet kan behöva finansiering från flera källor. En organisation ska dock
inte kunna få medel från Allmänna arvsfonden om den fått medel
från andra aktörer för samma ändamål inom ramen för projektet.
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Däremot kan samfinansiering förekomma, dvs. att medel från Allmänna arvsfonden finansierar en del av projektet och en annan aktör
en annan del. Vidare ska det övervägas om bestämmelsen i 12 § lagen
om Allmänna arvsfonden om skyldighet att betala tillbaka arvsfondsmedel även bör omfatta situationen att det framkommer omständigheter som gör att det kan ifrågasättas om en organisation som fått
medel ur fonden i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar
ett demokratiskt samhälle.
Utredaren ska därför
– analysera om villkoren för stöd är tillräckliga i förhållande till Allmänna arvsfondens ändamål,
– föreslå hur ett villkor kan utformas som säkerställer att enbart
organisationer som i sin verksamhet respekterar värderingar som
präglar ett demokratiskt samhälle kan beviljas stöd ur fonden,
– analysera hur dubbelfinansiering av samma ändamål inom ramen
för ett projekt kan undvikas, och
– överväga om bestämmelsen i 12 § lagen om Allmänna arvsfonden
om skyldighet att betala tillbaka arvsfondsmedel även bör omfatta situationen att det framkommer omständigheter som gör att
det kan ifrågasättas om en organisation som fått medel ur fonden
i sin verksamhet respekterar värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle och i så fall föreslå hur en sådan förutsättning för
återbetalningsskyldighet bör utformas.
Är kriterierna för stöd som kan lämnas ur fonden ändamålsenliga?
Samhällsutvecklingen innebär ständigt nya utmaningar och behov hos
barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Allmänna
arvsfonden är i sammanhanget en viktig finansiär av nya initiativ till
förmån för fondens målgrupper. Inte minst spelar fonden en viktig
roll för utvecklingen av civilsamhällets verksamhet för fondens målgrupper. Omvänt är organisationernas benägenhet att ansöka om
medel också betydelsefull för fonden.
Allmänna arvsfonden ska i första hand vara öppen för nyskapande
och utvecklande projekt till förmån för barn, unga och personer med
funktionsnedsättning i hela landet. Ideella organisationer som önskar
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söka stöd ur fonden bör heller inte mötas av onödiga begränsningar
i det regelverk som styr fördelningen av stöd ur fonden.
I 6 § lagen om Allmänna arvsfonden regleras vilken sorts stöd som
kan lämnas ur fonden. I paragrafens första mening anges att stöd ur
fonden i första hand ska lämnas till verksamhet som är nyskapande
och utvecklande. Under åren har en praxis utvecklats utifrån lagen
vad gäller bedömningen av nyskapandegraden. Den innebär att hänsyn tas till att förutsättningarna skiljer sig åt för såväl olika målgrupper som i olika delar av landet. Detta kan leda till att stöd ur fonden
beviljas i en del av landet trots att verksamheten redan bedrivs i en
annan del av landet. En annan konsekvens kan bli att de verksamheter som söker stöd i alltför stor utsträckning eftersträvar att vara
annorlunda och udda i syfte att nå upp till kravet på nyskapande.
Utredningen för ett stärkt civilsamhälle bedömer i sitt betänkande,
Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13), att det i dag kan
finnas onödiga begränsningar till följd av den praxis som har utvecklats för tilldelning av stöd. Nyskapandekriteriet i lagen utgör enligt
utredningen en begränsning av vilka projekt som kan beviljas stöd,
utifrån om projektens metod och verksamhet kan anses vara nyskapande. I betänkandet föreslås att en översyn ska göras av kriterierna
för stöd ur Allmänna arvsfonden.
I 6 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfonden anges att
stöd får lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning om det bedöms som särskilt angeläget. Sedan paragrafen infördes har det även
för denna bestämmelse utvecklats en praxis av Arvsfondsdelegationen
för dessa stöd. Då lagen anger att stöd endast får lämnas om det bedöms särskilt angeläget finns det anledning att närmare analysera hur
den praxis som har utvecklats för beviljande av stöd överensstämmer
med gällande bestämmelser.
I syfte att möjliggöra ändamålsenligt och långsiktigt stöd ska utredaren undersöka och analysera
– om kriterierna i 6 § första meningen lagen om Allmänna arvsfonden är relevanta i förhållande till Allmänna arvsfondens målgrupp
och särskilt om kriteriet nyskapande verksamhet leder till oönskade
effekter, och om så bedöms vara fallet, föreslå förändring av regelverket i det avseendet, och
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– hur kriterierna i 6 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfonden tillämpas och förhåller sig till kriterierna i 6 § första meningen,
samt om det är relevant i förhållande till Allmänna arvsfondens
målgrupp att upprätthålla kriteriet särskilt angeläget för sådant
stöd och vid behov föreslå en förändring av regelverket i det avseendet.
Särskilda frågor om stöd till lokaler och anläggningar m.m.
Den som ur Allmänna arvsfonden beviljas stöd till lokaler eller anläggningar ska förbinda sig att under minst 10 år använda lokalen eller anläggningen för det ändamål och med de villkor som förutsattes när
stödet beviljades (9 a § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden).
Efter ansökan från den som har beviljats stöd kan Arvsfondsdelegationen, om det finns särskilda skäl, medge undantag i den förbindelse
eller från de villkor som anges i 9 a § första stycket (9 b § lagen om
Allmänna arvsfonden). Arvfondsdelegationen kan exempelvis i efterhand lämna sitt medgivande till undantag från tioårsregeln utan att
frågan om återbetalning aktualiseras (prop. 2002/03:136 s. 37). Denna
ordning grundar sig på praxis från ett regeringsbeslut år 1985 och är
lagreglerad sedan den 1 juli 2004 (a. prop. s. 32). Tanken bakom
denna praxis är att stödet till lokaler och anläggningar innebär en
form av förmögenhetsuppbyggnad hos den som tagit emot stödet
(a. prop. s. 32). I 11–13 §§ lagen om Allmänna arvsfonden finns
bestämmelser om redovisning och återbetalningsskyldighet av stöd
som beviljats ur arvsfonden. I 12 § andra stycket samma lag anges
särskilt att stöd till lokaler och anläggningar ska återbetalas helt eller
delvis om lokalen eller anläggningen säljs inom en tioårsperiod, utan
Arvsfondsdelegationens medgivande.
Värdet på byggnader har emellertid historiskt sett ökat i mycket
stor utsträckning över tid, i synnerhet i vissa områden. Bestämmelsen
innebär att Allmänna arvsfonden efter 10 år förlorar rådighet över
lokalen eller anläggningen. I vissa fall, t.ex. när en ideell förening upphör efter 10 år, kan en byggnad eller anläggning av stort värde överföras utan möjlighet för Allmänna arvsfonden att säkerställa dess användning eller vart medlen tar vägen. Det är i sammanhanget också
en väsentlig skillnad om det är det allmänna, t.ex. en kommun eller
liknande, som äger byggnaden eller lokalen.
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Utredaren ska
– utreda om bestämmelserna om en tioårig förbindelse och undantagen för dessa är ändamålsenliga eller om ytterligare reglering krävs,
– bedöma om det kan anses godtagbart att den som beviljats stöd till
lokal eller anläggning avyttrar fastigheten efter 10 år och tillgodogör sig värdeökningen eller om ytterligare reglering krävs, och
– lämna förslag till reglering om redovisning och återbetalningsskyldighet av stöd som beviljats ur arvsfonden, i första hand när
det gäller lokalstöd men i den mån det befinns ändamålsenligt,
även i fråga om stöd till projekt.
Analysera vissa frågor som rör avstående av arv
I 24 § lagen om Allmänna arvsfonden anges att arv eller försäkringsbelopp, som har tillfallit Allmänna arvsfonden, helt eller delvis får avstås till någon annan, om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren
eller andra särskilda omständigheter kan anses stämma överens med
arvlåtarens yttersta vilja. Även i annat fall får arv eller försäkringsbelopp avstås till arvlåtarens släkting eller någon annan person som
har stått arvlåtaren nära, om det kan anses skäligt.
I förarbetena till 24 § lagen om Allmänna arvsfonden (prop. 1969:83
s. 32 och 47) anges bl.a. att arvlåtarens yttersta vilja bör ha kommit
till uttryck på ett tillfredsställande och otvetydigt sätt, t.ex. genom
samtalsvis fällda yttranden eller andra förordnanden som inte har
karaktären av testamente i rättslig mening. Vidare anförs att den hittillsvarande möjligheten att även i annat fall avstå arv till arvlåtarens
släkting eller annan närstående bör stå kvar och att bedömningen av
om det är skäligt att avstå från arvet i dessa fall också i fortsättningen
bör ske huvudsakligen med utgångspunkt i en behovsprövning.
Vägledning för tillämpningen av den sistnämnda avståendegrunden
kan hämtas från förarbetena till bestämmelsens äldre motsvarighet
(dåvarande 5 kap. 3 § ärvdabalken). Av dessa förarbeten kan det utläsas att närstående personer som varit beroende av arvlåtaren för sitt
uppehälle eller som hjälpt arvlåtaren eller som vårdat denne kan få
del av arvet, om deras ekonomiska förhållanden inte är alltför goda.
Som exempel nämns att arvlåtaren efterlämnar en vårdarinna eller tro-
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tjänarinna, för vilken han inte sörjt på annat sätt eller andra icke arvsberättigade släktingar i små omständigheter (jfr NJA II 1928 s. 390 f.
och SOU 1967:2 s. 69 f.).
Bedömningen av om arv eller försäkringsbelopp ska avstås i en
sådan situation tar därmed sin utgångspunkt i förarbetsuttalanden
som är skrivna för länge sedan och i en tid då samhället och de normer och värderingar som präglade det såg väldigt annorlunda ut. Bestämmelsen i 24 § andra meningen lagen om Allmänna arvsfonden
om avstående av arv eller försäkringsbelopp till släkting eller annan
närstående – däribland efterlevande sambo – har därigenom blivit allt
svårare att tillämpa och kan ibland leda till resultat som framstår som
orimliga. Det finns därför anledning att se över om bestämmelsen
behöver moderniseras för att tydliggöra i vilka situationer ett arvsavstående i dag bör komma i fråga. En sådan översyn är också motiverad för att säkerställa fortsatt legitimitet för fondens rätt till arv.
Enligt 25 § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden får arv
som utgörs av egendom vilken är av väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller kulturvårdssynpunkt avstås
till en juridisk person som har särskilda förutsättningar att ta hand
om egendomen på lämpligt sätt. I förarbetena till bestämmelsen görs
överväganden huruvida arvsavståenden enligt bestämmelsen borde
förenas med villkor om hur egendomen förvaltas. Eftersom egendomen ska tillföras endast sådana sammanslutningar som kan antas ha
de bästa förutsättningarna att sköta egendomen på avsett sätt, ansågs
det dock inte nödvändigt att förena arvsavståendet med villkor. Detta
förutsätter att beslutande myndighet alltid kräver besked av den till
vilken avståendet ska ske om hur egendomen är avsedd att förvaltas
(jfr lagutskottets betänkande 1980/81:11, s. 19–23). Enligt nuvarande
bestämmelse finns det således inga möjligheter att förmå mottagaren
att följa sina förpliktelser som den utfäst sig att göra efter ett arvsavstående. Om mottagaren inte följer de utfästelser som gjorts för
att få egendomen i fråga är möjligheterna för Allmänna arvsfonden att
få tillbaka egendomen eller att få kompensation för den förmögenhetsöverföring som skett på arvsfondens bekostnad i princip obefintliga,
såvida det inte går att bevisa ett brottsligt uppsåt.
Kammarkollegiet beslutar enligt 13 § första stycket förordningen
om Allmänna arvsfonden i ärenden om avstående av arv eller försäkringsbelopp. Enligt 13 § andra stycket samma förordning ska Kammarkollegiet med eget yttrande lämna över ett ärende om avstående
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av arv eller försäkringsbelopp till regeringen för avgörande när det uppkommer någon fråga av särskild vikt från allmän synpunkt.
Utredaren ska
– analysera om bestämmelsen om avstående av arv eller försäkringsbelopp till släkting eller annan person som stått arvlåtaren nära
enligt 24 § andra meningen lagen om allmänna arvsfonden bör
moderniseras och förtydligas och vid behov lämna lämpliga författningsförslag,
– överväga och föreslå hur Allmänna arvsfondens intressen ska tillgodoses vid arvsavståenden enligt 25 § första stycket lagen om Allmänna arvsfonden när mottagaren inte följer sina åtaganden, och
– ta ställning till regeringens del i beslutsfattandet i ärenden om avstående av arv och försäkringsbelopp mot bakgrund av regeringens
ambition att i så liten utsträckning som möjligt handlägga förvaltningsärenden och, om det bedöms befogat, föreslå en annan ordning.
Översyn av vissa administrativa frågor
Förtydliga regler om redovisning
I 7 § förordningen om Allmänna arvsfonden anges att förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag inte ska tillämpas
på Arvsfondsdelegationen. Arvsfondsdelegationen ska enligt 8 § samma förordning varje år före mars månads utgång lämna en verksamhetsberättelse till regeringen med en samlad redovisning av myndighetens stödgivning ur Allmänna arvsfonden som avser det senast
avslutade räkenskapsåret.
Enligt 16 a § lagen om Allmänna arvsfonden ska Kammarkollegiet
varje år till regeringen lämna en redovisning för förvaltningen av Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade räkenskapsåret.
Redovisningen ska lämnas i samband med Kammarkollegiets årsredovisning. Riksrevisionen ska i enlighet med vad som föreskrivs i 5 §
lagen (2002:1022) om revision vid statlig verksamhet m.m. granska
redovisningen.
I 31 § andra stycket i samma lag anges att Kammarkollegiets redovisning för förvaltningen av fonden ska fogas till regeringens redovisning till riksdagen.
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I 11 b § förordningen om Allmänna arvsfonden anges att redovisningen som föreskrivs i 16 a § lagen om Allmänna arvsfonden även ska
innefatta en balansräkning, en resultaträkning och noter upprättade
i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). Vidare ger lagen om
Allmänna arvsfonden inte klarhet i vad som exakt avses med ”redovisning”. Den redovisning som Kammarkollegiet lämnar utgör därför inte en årsredovisning även om den i sin utformning kan påminna
om en årsredovisning. I förarbetena till 16 a § lagen om Allmänna
arvsfonden anges att redovisningen ska lämnas i Kammarkollegiets
årsredovisning (prop. 2002/03:136 s. 22). Socialutskottet ändrade
dock lagen i förhållande till propositionen så att det i stället för att
redovisningen skulle lämnas i Kammarkollegiets årsredovisning angavs att den skulle lämnas i samband med kollegiets årsredovisning
(bet. 2003/04:SoU3). Utskottet anförde att det kunde medföra problem att redogöra för två olika självständiga juridiska personer i samma
årsredovisning.
Regeringen ska enligt 31 § lagen om Allmänna arvsfonden varje
år före juni månads utgång lämna redovisning till riksdagen av hur
Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd ur fonden har fördelats under föregående räkenskapsår samt ange den kommande inriktningen av stödet. Redovisningsdatumet innebär att regeringens
redovisning, den s.k. arvsfondsskrivelsen, lämnas till riksdagen i anslutning till riksdagens sommaruppehåll.
Utredaren ska analysera och bedöma
– om Arvsfondsdelegationen fortsatt bör undantas från kravet att
lämna årsredovisning, och vid behov, föreslå en annan ordning, och
– om det är lämpligt att ändra tidpunkten för överlämnandet av redovisningen till riksdagen och, om så bedöms vara fallet, motivera
och föreslå en annan tidpunkt för överlämnandet.
Avlasta regeringen från förvaltningsärenden
Regeringen och dess kansli bör koncentrera sin verksamhet till sådant
som har betydelse för styrandet av riket. Som ett led i att renodla verksamheten bör Regeringskansliet avlastas förvaltningsärenden i så stor
utsträckning som möjligt, vilket bl.a. konstaterades i betänkandet
Ett stabsstöd i tiden (SOU 2008:22).
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Enligt 16 § förordningen om Allmänna arvsfonden prövas frågor
om försäljning av fast egendom av Kammarkollegiet. Om egendomens
värde är mer än 10 miljoner kronor prövas dock frågan om försäljning
av regeringen. Mot bakgrund av att Regeringskansliet bör avlastas från
olika typer av förvaltningsärenden är det angeläget att se över om det
är motiverat att regeringen ansvarar för att pröva dessa ärenden.
Utredaren ska
– överväga och ta ställning till om den ordningen att försäljning av
fast egendom vars värde är högre än 10 miljoner kronor ska prövas
av regeringen bör ändras och, om så bedöms vara fallet, föreslå en
annan reglering.
Övriga administrativa frågor att se över
Av 9 § andra stycket lagen om Allmänna arvsfonden framgår att en
ansökan om stöd ur fonden ska vara egenhändigt undertecknad av
sökanden eller dennes ombud. Mot bakgrund av den utveckling som
sker mot mer digitalisering och administrativa förenklingar, t.ex. vid
ansökningar via internet där elektronisk identifiering i viss utsträckning godtas, bör frågan om det är motiverat att upprätthålla ett krav
på att en ansökan ska vara egenhändigt undertecknad ses över samt,
i förekommande fall, vilka krav som bör ställas i det sammanhanget.
I 29 och 30 §§ lagen om Allmänna arvsfonden finns bestämmelser
om kostnader för fördelning av stöd ur arvsfonden samt för att förvalta och företräda fonden. En sorts kostnad som inte är tydligt reglerad är den där dödsboets tillgångar inte räcker ens till de prioriterade
fordringarna. Enligt Kammarkollegiets interna praxis är utgångspunkten att varje dödsbo ska bära sina egna kostnader. Detta innebär, i de
fall då kommunen inte kan göra en dödsboanmälan, exempelvis att den
gode mannen i de bon där skulderna överstiger tillgångarna i vissa fall
måste avstå eller jämka sitt arvode. Det innebär också att arvsfondens
arvlåtare ibland måste försättas i konkurs.
Utredaren ska
– analysera och ta ställning till om en ansökan om stöd ur fonden
fortsatt ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud eller om andra former av identifiering kan godtas och,
i förekommande fall, bedöma vilka krav som bör ställas i det sammanhanget,
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– utreda och analysera hur bestämmelserna tillämpas när det gäller
kostnader som uppstår i s.k. bristbon, dvs. när tillgångarna i boet
inte räcker till för att täcka kostnaderna för avvecklingen av detsamma. Utifrån analysen ska utredaren bedöma om det är en rimlig
utgångspunkt att varje dödsbo ska bära sina egna kostnader eller
om dessa i vissa fall ska täckas av arvsfondsmedel samt i förekommande fall lämna relevanta författningsförslag.
Regelverkets struktur
Som angetts ovan under rubriken Behovet av en översyn är det regelverk som styr Allmänna arvsfondens verksamhet i viss utsträckning
svåröverskådligt. Regelverket spänner över områden som, trots att de
enbart avser Allmänna arvsfondens verksamhet, rör vitt skilda förhållanden och vänder sig till olika myndigheter och intressenter. Det
är svårt att med stöd av regelverket få en överblick över Allmänna
arvsfondens verksamhet.
Utredaren ska
– bedöma om det finns förutsättningar att förbättra regelverkets
struktur och överskådlighet och, vid behov, lämna sådana förslag.
Övriga frågor
Inom ramen för uppdraget får även andra frågor uppmärksammas och
förslag lämnas som har koppling till uppdraget. Utredaren ska dock
inte lämna förslag på organisationsförändringar.
Konsekvensbeskrivningar
Förslagens konsekvenser ska redovisas i enlighet med vad som anges
i 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474). Eventuella verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenser för Kammarkollegiet av förslagen ska särredovisas. Utredaren ska vidare beskriva
hur förslagen förhåller sig till Sveriges internationella åtaganden om
mänskliga rättigheter, däribland FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
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Samråd och redovisning av uppdraget
Utredaren ska samråda med Arvsfondsdelegationen och Kammarkollegiet samt med andra berörda myndigheter och organisationer
som utredaren bedömer vara relevanta i sammanhanget, framför allt
sådana som representerar målgrupperna.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2018.
(Socialdepartementet)
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Dialogmötenas syfte och genomförande
I vårt uppdrag ingår att undersöka och analysera kriterierna för stöd
ur Allmänna arvsfonden. I syfte att skapa ett bredare underlag för
vår analys och våra överväganden i dessa delar har vi inhämtat
synpunkter och förslag från organisationer som har ansökt om stöd
ur fonden. Detta har skett genom att vi har bjudit in sådana organisationer till dialogmöten. Sammanlagt har sex dialogmöten ägt
rum där sju organisationer bjudits in till varje möte. Endast en representant för varje organisation har erbjudits att delta. En beskrivning
av hur urvalet av organisationer har genomförts redovisas nedan. Till
varje dialogmöte har organisationer från alla de tre urvalsgrupperna
bjudits in. Inför mötena har ett underlag i form av en särskild
promemoria skickats ut till de inbjudna organisationerna. Promemorians innehåll redovisas nedan. Alla de inbjudna organisationerna
har fått samma underlag.
Inbjudningar till dialogmötena skickades per e-post, och i ett fall
där organisationen saknade e-postadress per post, till 42 organisationer den 20 och 21 november 2017 med önskemål om svar senast
den 8 december 2017. Flera organisationer tackade nej till eller besvarade inte inbjudan. För att fylla de lediga platser vid dialogmötena
som därvid uppstod skickades ytterligare inbjudningar ut per e-post
till sammanlagt 16 organisationer. De sista inbjudningarna skickades
den 14 och 15 december 2017 med önskemål om svar senast den
10 januari 2018.
Sammanlagt har sex dialogmöten ägt rum den 22 och 23 januari
2018. Flera av de inbjudna organisationerna hade inte möjlighet att
närvara vid mötena. Sammanlagt deltog representanter från 25 av de
inbjudna organisationerna på mötena. Därtill inkom synpunkter till
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sekretariatet den 23 januari 2018 från en av de organisationer som var
förhindrade att närvara.

Urval
Urvalet av organisationer har skett från tre grupper:
• organisationer som har fått bifall på ansökningar om projektstöd
ur Allmänna arvsfonden,
• organisationer som har fått avslag på ansökningar om projektstöd, och
• organisationer som har fått avslag eller bifall på ansökningar om
lokalstöd.
Endast bifalls- och avslagsbeslut från åren 2012–2016 har ingått i
urvalet. Beslut som avser lokalorganisationer, ungdomsorganisationer
och riksorganisationer har lagts samman och räknats som en organisation; riksorganisationerna har bjudits in i dessa fall. De organisationer som redan finns representerade i vår expertgrupp har dock
strukits ur urvalet.
Från varje urvalsgrupp har 14 organisationer bjudits in. Urvalet
av dessa organisationer har gjorts utifrån flest antal beslut som meddelats organisationerna i en av målgrupperna, dvs. barn, ungdomar
och funktionsnedsatta. Om flera organisationer hamnat på samma
antal beslut i en målgrupp har urvalet dem emellan först gjorts
utifrån antal beslut som organisationerna fått i en annan målgrupp
och därefter utifrån det totala antalet beslut i alla de tre målgrupperna. Organisationer som har förekommit mer än en urvalsgrupp har ändå bara fått en plats vid dialogmötena och har strukits
ur de ytterligare urvalsgrupper som de har förekommit i.
De nämnda urvalskriterierna har varit tillräckliga i de första två
urvalsgrupperna men i den tredje urvalsgruppen, dvs. beslut som
avser lokalstöd, har det på grund av det låga antalet ansökningar
krävts ytterligare urvalsmoment. Efter de ovan beskrivna momenten
har urvalet i nästa steg gjorts utifrån det totala antalet ansökningar i
alla de tre urvalsgrupperna och i ett sista steg genom lottning.
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Deltagande organisationer
Följande organisationer bjöds in till dialogmötena1:
– ALMA Europa
– Annebergs idrottsförening
– Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
– Coompanion Sverige Ekonomisk förening
– Dalstorps idrottsförening
– EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen)
– Emmaboda golfklubb
– FC Växjö
– Friluftsfrämjandet
– Friskis och Svettis Riks
– Funkibator ideell förening
– Föreningen Finnstigen
– Föreningen Svenska Röda Korset
– Förskolan Grinden, Ådalskyrkan
– Hjärnarps GIF
– Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
– Hulta golfklubb
– Hushållningssällskapens förbund
– Hönö Idrottssällskap (HIS)
– Idrottsföreningen Kamraternas Centralstyrelse
– IOGT-NTO
– Järnskogs Allaktivitetsförening
– KFUK-KFUM Sverige
– Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
De organisationer som är kursiverade deltog vid mötena eller gav skriftligen in synpunkter
i efterhand.
1
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– Kulturens Bildningsverksamhet
– Malmö Sjöscoutkår
– Män för jämställdhet
– Neuroförbundet
– Nykvarns sportklubb
– Orienteringsklubben Kroppefjäll
– Pensionärernas riksorganisation, PRO
– Pingst – fria församlingar i samverkan
– RFHL (Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och
Likabehandling)
– RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners
och queeras rättigheter)
– Riksförbundet Attention
– Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
(FUB)
– Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU
– Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKS-KRIS)
– Riksföreningen Folkets bio
– Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden
– Riksorganisationen Folkets hus och parker
– RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
– Soo Shim taekwondo & hapkido klubb
– Sensus studieförbund
– Sjöbo golfklubb
– Stiftelsen Bräcke diakoni
– Stiftelsen Fryshuset
– Studiefrämjandet, Riksförbundet
– Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle
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– Studieförbundet Medborgarskolan
– Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
– Svenska Naturskyddsföreningen
– Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
– Synskadades Riksförbund, SRF
– Trossamfundet Svenska kyrkan
– Unga Örnars Riksförbund
– X-cons riksförbund
– Åkagårdens golfklubb

Underlag och frågor
Inför dialogmötena skickades en promemoria med underlag ut till de
inbjudna organisationerna. Promemorian innehåller en beskrivning
av bakgrunden till vårt uppdrag. Därefter följer en redovisning av de
kriterier, både de lagstadgade kriterierna och de kriterier som vuxit
fram i Arvsfondsdelegationens praxis, som tillämpas vid ansökningar
om projektstöd och lokalstöd. Promemorian innehåller också en
översikt över antalet ansökningar om stöd och en redogörelse för
vilka organisationskategorier m.m. som sökt stöd ur Allmänna arvsfonden under år 2016. Dessutom anges i promemorian följande
problembeskrivning.
I utredningens direktiv framhålls betydelsen av organisationernas benägenhet att ansöka om medel och det antyds att den praxis som har
utvecklats när det gäller bedömningen av nyskapandegraden kan vara
problematisk. Det anges att nuvarande praxis kan leda dels till att stöd
ur fonden beviljas i en del av landet trots att verksamheten redan bedrivs
i en annan del av landet, dels till att de verksamheter som söker stöd i
alltför stor utsträckning eftersträvar att vara annorlunda och udda i syfte
att nå upp till kravet på nyskapande.
Vidare framgår det av direktiven att det i dag kan finnas onödiga begränsningar till följd av den praxis som har utvecklats för tilldelning av
stöd. Frågan har tidigare berörts av Utredningen för ett stärkt civilsamhälle som i betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)
uttalade att det är särskilt angeläget att göra en översyn av kriteriet
nyskapande, eftersom kriteriet begränsar vilka projekt som kan beviljas

371

Bilaga 2

SOU 2018:70

bidrag utifrån om projektens metod och verksamhet kan anses vara
nyskapande. Den utredningen ansåg därför att det kan finnas anledning
att föreslå en omformulering av kriterierna för att möjliggöra andra
typer av stöd till verksamhet till förmån för fondens målgrupper för att
möta dagens samhällsutmaningar, såsom växande sociala klyftor och
andra samhällsproblem. Utredningen bedömde att sådana verksamheter
ofta behöver mer långsiktigt stöd, och att det dessutom ofta finns beprövade metoder och tillvägagångssätt som kan ge bättre effekt än att
försöka hitta ett nyskapande sätt för att nå resultat. En ändring av de
kriterier som gäller för att få bidrag ur Allmänna arvsfonden skulle
enligt betänkandet kunna öppna för att fler verksamheter får stöd ur
fonden och ett mer effektivt utnyttjande av fondens medel.

Promemorian innehåller slutligen följande frågeställningar.
Frågor
Frågorna nedan tar sikte på kriterierna för projekt- och lokalstöd, särskilt kraven på nyskapande och utvecklande verksamhet för projektstöd
och särskilt angeläget för lokalstöd. Som nämnts inledningsvis ska
Allmänna arvsfonden även fortsättningsvis ha till ändamål att främja
verksamhet av ideell karaktär till förmån för fondens målgrupper – dvs.
barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Frågeställningarna nedan tar därför inte sikte på ändringar i fråga om sammansättningen av målgrupperna.
Projektstöd
Antalet ansökningar om stöd ur Allmänna arvsfonden har minskat de
senaste åren. En bidragande orsak är sannolikt att Arvsfondsdelegationen har förändrat sitt arbetssätt på det sätt som har beskrivits ovan.
Samtidigt framförs i utredningens direktiv att kriterierna för stöd, särskilt kravet på nyskapande och utvecklande verksamhet, kan vara onödigt
begränsande. Om kraven för att få stöd är eller upplevs vara för begränsande kan benägenheten att söka stöd ur fonden minska.
1. Hur upplever ni nivån på de krav som ställs för att ett projekt ska
kunna få stöd ur Allmänna arvsfonden, särskilt kriteriet nyskapande och
utvecklande verksamhet?
2. Hur påverkar nivån på kraven er benägenhet att ansöka om stöd ur
Allmänna arvsfonden?
Utveckling kräver att man vågar och ges möjlighet att pröva nya idéer.
Samtidigt bör de medel som delas ut komma till så effektiv användning
som möjligt. Kravet på nyskapande verksamhet kan medföra att beprövat
effektiva metoder inte kan få stöd då de inte är nyskapande. Detta kan
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hävdas leda till en mindre effektiv stödgivning. Å andra sidan har Allmänna arvsfondens syfte sedan inrättandet varit framåtsyftande och
avsett att stimulera till verksamhet som innebär utveckling och prövande av nya idéer.
3. Är kriterierna nyskapande och utvecklande verksamhet relevanta i förhållande till fondens målgrupper? Varför/varför inte?
4. Har ni erfarenhet av att projekt som vill använda sig av beprövat
effektiva metoder inte får stöd? Hur upplevs i så fall detta?
5. Leder kriteriet nyskapande till andra oönskade effekter? Om så är
fallet, vilka är de oönskade effekterna?
6. Bör kriterierna ändras? Om så är fallet, vilken ändring föreslår ni?
Enligt Arvsfondsdelegationens praxis kan stöd till ett projekt normalt
betalas ut för högst tre år. Tanken är att projektet därefter ska kunna
leva vidare utan stöd från Allmänna arvsfonden.
7. Tror ni att en förlängning av den tid under vilken projektstöd kan
betalas ut skulle underlätta era möjligheter att få stöd ur Allmänna arvsfonden? Skulle en förlängning av tiden göra er mer benägna att ansöka
om stöd?
8. Som framgått ovan tillämpar Arvsfondsdelegationen utöver de lagstadgade kriterierna ytterligare villkor i sin praxis. Hur upplever ni den
tillgängliga informationen om förutsättningarna för stöd ur Allmänna
arvsfonden? Har det varit tydligt för er, vid ansökningen om stöd, vilka
villkor ni måste uppfylla för att kunna få stöd?
Lokalstöd
9. Hur upplever ni nivån på de krav som ställs för att stöd ur Allmänna
arvsfonden ska kunna lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning?
10. Hur påverkar nivån på kraven er benägenhet att ansöka om stöd ur
Allmänna arvsfonden?
11. Är kravet på ”särskilt angeläget” för att stöd ur Allmänna arvsfonden
ska lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning relevant i förhållande till fondens målgrupper?
12. Bör kriteriet ”särskilt angeläget” ändras? Om så är fallet, vilken ändring
föreslår ni?
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13. Som framgått ovan tillämpar Arvsfondsdelegationen utöver de lagstadgade kriterierna ytterligare villkor i sin praxis. Hur upplever ni den
tillgängliga informationen om förutsättningarna för stöd ur Allmänna
arvsfonden? Har det varit tydligt för er, vid ansökningen om stöd, vilka
villkor ni måste uppfylla för att kunna få stöd?

Resultaten
Kriterierna för stöd
Inledning
I detta avsnitt presenteras och sammanfattas de synpunkter och svar
på våra frågor som har lämnats av de organisationer som har deltagit
på dialogmötena eller som inkommit med svar och synpunkter i
efterhand. Samtliga deltagare har getts tillfälle att svara på de i promemorian upptagna frågorna samt att i övrigt lämna eventuella synpunkter som rör ansökningsprocessen för stöd ur Allmänna arvsfonden. Synpunkterna redovisas utan att knytas till den eller de
specifika organisationer som lämnat dem.
Kriteriet avseende nyskapande och utvecklande verksamhet
Flera organisationer har framfört att kriteriet nyskapande och utvecklande fyller en viktig funktion eftersom det stimulerar nytänkande och utveckling. Det är bra att stödet är framåtsyftande och att
organisationerna får möjlighet att testa nya idéer. En organisation
har framhållit att det inom organisationerna pågår ett kontinuerligt
utvecklingsarbete och att nyskapandekriteriet tydliggör att stöd från
Allmänna arvsfonden inte kan förväntas täcka kostnaderna för det
arbetet.
Flera organisationer har dock påpekat att det också finns behov
av stöd till den löpande verksamheten. Sådant verksamhetsstöd är
i dag svårt att få. Om staten generellt sett inte höjer organisationsoch verksamhetsbidragen kommer möjligheten att söka stöd ur Allmänna arvsfonden bli allt viktigare för civilsamhällets organisationer. Organisationernas grundverksamhet kan då bli lidande till för-
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mån för innovativa och nyskapande projekt. Någon organisation beskriver att det redan i dag finns ett beroende av projektmedel för att
den ordinarie verksamheten ska kunna överleva.
Flera organisationer har pekat på att kravet att en verksamhet ska
vara nyskapande är problematiskt, eftersom det innebär att organisationer som vill använda sig av beprövade metoder inte kan få stöd.
Exempelvis har ansökningar för projekt som avsett att tillämpa en
etablerad metod på en ny målgrupp fått avslag. Beprövade metoder
som har starkt stöd i forskning och vetenskap skulle ofta gagna målgrupperna mer, eftersom det finns belägg för att metoderna fungerar.
Det har framförts att det framför allt för målgruppen personer med
funktionsnedsättning, och då särskilt intellektuell funktionsnedsättning, krävs att etablerade metoder används. Projekt för denna målgrupp är komplexa; nya, icke-beprövade metoder fungerar inte och
kan t.o.m. vara skadliga för gruppen. Det finns också behov av att
kunna använda beprövade metoder för nya samhällsproblem, t.ex. i
utsatta områden. Att lämna stöd till organisationer som använder sig
av beprövade metoder skulle alltså kunna leda till en effektivare stödgivning eftersom målgrupperna får större nytta av projekten. Beprövade metoder som skulle kunna skapa reella samhällsförändringar
får med dagens stödgivning mindre utrymme. Metoder som tidigare
har använts men som ska användas i ett nytt sammanhang, t.ex. i en
ny målgrupp eller för att lösa ett nytt problem, måste således också
kunna anses vara nyskapande. En ytterligare synpunkt som har framförts är att nyskapandekriteriet bör kopplas till mindre geografiska
enheter än landet som helhet. Ett projekt som tidigare har bedrivits i
t.ex. Stockholm bör ses som nyskapande i en annan del av landet.
Flera organisationer har uppgett att nyskapandekriteriet innebär
en risk för att projekt krånglas till i onödan genom överdrifter eller
införande av moment som är nyskapande, men som inte i första hand
gagnar målgruppen och syftet med projektet. Det kan leda till att
stödsökande organisationer tvingas att göra saker som de egentligen
inte vill för att kunna få stöd. Det kan också leda till att organisationer väljer att inte söka stöd, eftersom det tidskrävande arbetet att
hitta på något nyskapande ofta kan leda till att projektet får helt
andra effekter än de man eftersträvar. Fokuseringen på det nyskapande kan således ske bekostnad av det egentliga behovet för projektets målgrupp. Nyskapande metoder riskerar att bli kostnadsineffektiva.
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Ett par organisationer har lyft fram att det finns en risk för att
kravet på nyskapande slår ut befintlig verksamhet i större organisationer. För en mindre organisation kan det vara nyskapande att
utveckla verksamheten i en ny riktning genom att t.ex. rikta sig mot
en ny målgrupp. En större organisation kan ha svårt att utveckla
verksamheten på samma sätt, eftersom den redan bedriver en bred
verksamhet. Kravet på nyskapande hämmar dem därför från att söka
stöd. Det är emellertid inte ovanligt att större organisationer i slutändan får frågan om att överta verksamheten i ett avslutat projekt
som har bedrivits av en mindre organisation för att projektet ska
överleva.
Mot bakgrund av den framförda kritiken har flera organisationer
föreslagit att kriteriet nyskapande och utvecklande mildras och att
större fokus läggs på målgruppernas behov. En organisation har förordat att kriteriet nyskapande och utvecklande bör omformuleras
genom att endast utvecklande behålls. En annan organisation har
förespråkat att kriteriet nyskapande och utvecklande bör ersättas med
framåtriktande och utvecklande. Av en organisation har också framförts att den samhällsvinst ett projekt kan förväntas leda till bör vara
en del av kriterierna för stöd.
Överlevnadskriteriet
Flera organisationer har ifrågasatt vilken funktion överlevnadskriteriet
fyller. Organisationerna upplever att kriteriet är uppfyllt om det
inom projektet tas fram en bok med t.ex. metodmaterial eller en
film, dvs. att en fysisk produkt om det arbete som har bedrivits i
projektet produceras. Kriteriet har resulterat i ett flertal böcker,
filmer och liknande material, som säkerligen är användbara, men som
i många fall inte kommer till praktisk användning efter projektets
slut. En organisation har påpekat att sådant material inte utgör
projektets kärna och att det är viktigare att projektet leder till att en
varaktig kunskap och struktur skapas i organisationen, som t.ex. ett
ledningssystem. En annan organisation har framfört att det borde
vara mindre fokus på överlevnad, eftersom man i vissa fall kan se att
det finns ett tillfälligt behov av en viss typ av verksamhet under t.ex.
de kommande tre till fem åren; sådan verksamhet bör också kunna
få stöd.
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Det har också påpekats av några organisationer att överlevnadskriteriet kräver stora insatser och finansiering. Sådan finansiering för
att säkerställa överlevnaden finns ofta inte eller är svårt att få från
annat håll. Det har därför framförts att det vore önskvärt att medel
för detta skulle kunna lämnas ur Allmänna arvsfonden. Någon organisation har nämnt att en möjlighet till att efter ett avslutat projekt
få s.k. bryggfinansiering för att inlemma projektet i den ordinarie
verksamheten skulle göra det lättare att få verksamheten att leva
vidare.
Kriteriet avseende projektens längd
Flera organisationer har ansett att tidsbegränsningen som innebär
att ett projekt som huvudregel inte kan få stöd under längre tid än
tre år är bra. Om stöd skulle ges under en längre tid än så skulle det
i större utsträckning riskera att bli ett stöd till den löpande verksamheten, vilket inte upplevs som positivt. Flera organisationer har
emellertid angett att det är problematiskt att stöd till ett projekt kan
ges under som längst tre år. Det behövs ofta en längre tid för att
bygga upp en verksamhet som kan överleva efter det att stödet upphör. Ett par organisationer har uppgett att överlevnaden skulle bli
högre om det var möjligt att viga ett fjärde år till spridning av den
verksamhet som bedrivits i projektet. Det har dock påpekats att en
sådan förlängning av projekttiden har baksidor; ett fjärde projektår
skulle innebära en minskning av de tillgängliga medlen ur fonden och
att färre projekt därför skulle kunna få stöd.
Ett par organisationer har framfört att det också borde vara möjligt att söka stöd för kortare insatser som är angelägna, t.ex. att tillgängliggöra ett befintligt material på flera olika språk.
Övriga synpunkter
Flera organisationer har uppgett att det är negativt att stöd inte får
lämnas till forskning eller utvärdering. Det bör anses värdefullt att
sakkunniga med forskningsanknytning deltar i projekt, men i dag
förefaller minsta forskningsanknytning närmast utgöra ett skäl för
avslag på en ansökan. Det är en märklig ordning, eftersom det borde
anses höja projektets värde och potential att knyta personer med
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forskningsbakgrund till ett projekt. Större organisationer kan genom
att själva bekosta de delar av projektet som har med forskning att
göra få in en sådan anknytning i sina projekt.
Flera organisationer har anfört att Arvsfondsdelegationens bedömning av om en verksamhet är offentlig huvudmans ansvar, och
därför inte ska kunna få stöd ur fonden, är för strikt. I många projekt
kan det finnas ett behov av att engagera t.ex. lärare eller personer
inom socialtjänsten men man riskerar då att få avslag med motiveringen att verksamheten är offentlig huvudmans ansvar.
Flera organisationer har framhållit att kravet på att målgruppen
ska vara delaktig är mycket bra ur en demokratiaspekt.
En organisation har ansett att Arvsfondsdelegationen har en för
strikt syn på vad för typer av verksamheter som riktar sig mot målgrupperna. Det kan finnas ett behov av att indirekt rikta sig mot
målgrupperna genom att direkt rikta sig mot vuxna. Det kan t.ex.
vara fråga om att hjälpa barn och ungdomar med missbruksproblematik genom att anordna stödverksamhet åt föräldrar.
En organisation har föreslagit att målstyrningen av Allmänna
arvsfonden borde bli tydligare. Det är positivt att inriktningen för
stödgivningen anges i regeringens skrivelse till riksdagen, men
inriktningen borde kunna anges och kommuniceras på ett tydligare
sätt. Andra organisationer har emellertid inte önskat en tydligare målstyrning. En sådan målstyrning riskerar att bli begränsande; organisationerna är bra på att själva göra omvärldsanalyser och identifiera de
insatser som behövs. Det finns en risk för att organisationer vid en
tydligare målstyrning försöker utveckla sin verksamhet i en riktning
mot de områden där det finns stödmedel att söka, trots att organisationerna då söker sig utanför sitt kompetensområde.
En organisation har föreslagit att det borde finnas ytterligare ett
kriterium som tar sikte på hur angeläget det sökande projektet är,
t.ex. för en viss målgrupp eller på en viss ort. En sådan ändring skulle
gärna få kombineras med en utvidgning av målgrupperna.
En organisation har förordat att Allmänna arvsfonden borde
kunna låna ut pengar. Många föreningar har i dag svårt att låna pengar
på bank, om man inte redan har mycket kapital. Samtidigt behövs
medel för att göra investeringar i fastigheter och annat.
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Kombinationen av kriterier är svår att uppfylla
Flera organisationer har uppgett att det är kombinationen av kriterier som gör det svårt att få stöd. Kombinationen av de tre
kriterierna nyskapande, överlevnad och delaktighet tillsammans med
en treårig projekttid är förenad med svårigheter, även om kriterierna
vart och ett i sig framstår som rimliga. Det finns t.ex. en motsättning
mellan kravet på nyskapande verksamhet och kravet på projektets
överlevnad. En nyskapande verksamhet torde ha mindre förutsättningar att leva vidare och bli permanent efter det att projektet har
avslutats, eftersom det saknas underlag som visar att metoderna är
effektiva. Sådana projekt innebär därför ett visst risktagande. Arvsfondsdelegationen tillämpar kravet på överlevnad väl strikt med hänsyn till att det är fråga om nyskapande verksamhet. Arvsfondsdelegationen kräver vid ansökan en konkret plan för överlevnad och
bevis för att planen kommer att hålla. Att pröva en ny metod innebär
emellertid ett risktagande just eftersom metoden är ny och det är då
svårt att lägga fram det underlag som Arvsfondsdelegationen kräver.
Ett krav på nyskapande och utvecklande medför alltså att verksamhetens överlevnadspotential blir lägre. Det är viktigt att organisationer som har drivit flera projekt som inte överlevt inte straffas för
den tidigare bristande överlevanden när organisationerna söker stöd
för nya projekt.
Arvsfondsdelegationens tillämpning av kriterierna
Flera organisationer har framfört att Arvsfondsdelegationen inte
tillämpar villkoren konsekvent och transparent. En organisation har
liknat delegationens beslutsprocess vid en ”black box”, en svart låda.
Avslag kan meddelas med motiveringen att projektet inte är tillräckligt nyskapande trots att organisationerna har bedömt att verksamheten har en hög nyskapandegrad. I andra fall har organisationerna
fått bifall på ansökningar som de själva ansett vara mindre nyskapande. Ibland, men inte alltid, förefaller det vara tillräckligt att verksamheten är nyskapande på den ort där den ska äga rum för att en
ansökan ska kunna beviljas. Det finns också en osäkerhet om Arvsfondsdelegationen anser att det är tillräckligt nyskapande att utveckla, sprida eller tillgängliggöra befintliga metoder.
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Flera organisationer upplever att kravet på nyskapande och utvecklande som det viktigaste och mest avgörande kriteriet vid bedömningen om en ansökan ska beviljas eller inte. Ett par organisationer
har dock fått intrycket av att delaktighetskriteriet under senare tid
blivit viktigare än förr.
Flera organisationer har också upplevt att det är otydligt vilka
krav Arvsfondsdelegationen tillämpar för beviljande av stöd. Ett
exempel som nämnts av flera organisationer är att det verkar vara ett
villkor för stöd att man har ett visst antal samarbetsorganisationer i
ett projekt. Ett par organisationer har ansett att ett krav på samarbetsorganisationer är problematiskt ur ett demokratiperspektiv,
eftersom mindre organisationer inte har etablerade kontakter med
de samarbetsorganisationer som krävs.
Ett annat exempel som framhållits i fråga om otydligheten i stödgivningen är att det förefaller finnas begränsningar för hur höga
belopp som beviljas för ett projekt. Någon organisation har uppgett
att förväntningarna har legat på två eller tre miljoner kronor per
projekt men organisationerna har noterat att projekt på senare tid
har beviljats stöd om mer än tio miljoner kronor.
Flera organisationer anser att det är otydligt hur de olika kriterierna för stöd viktas mot varandra. Ställs det exempelvis lägre krav
på delaktighet om projektet är mycket nyskapande och utvecklande?
Kan man få stöd för ett mindre nyskapande och utvecklande projekt
om både delaktigheten och överlevnadspotentialen är mycket höga?
Viktningen mellan de olika kriterierna upplevs bero på vilken handläggare som hanterar ansökan. En annan organisation har angett att
det hade varit bra om det funnits fler kriterier och det hade räckt
med att t.ex. tre av fem kriterier varit uppfyllda för att stöd skulle
kunna meddelas; ett stöd som utformas på det sättet hade gett utrymme för både nyskapande, kreativa projekt och andra typer av
projekt.
Flera organisationer har framhållit att det viktiga är inte om
kriterierna framgår av lag eller på annat sätt; det viktiga det är att det
är tydligt vad kriterierna innebär och hur de viktas mot varandra vid
prövningen av om stöd bör beviljas eller inte. En av organisationerna
har samtidigt uppgett att det finns fördelar med att det finns en
flexibilitet vid bedömningen av t.ex. nyskapande- och delaktighetskriterierna. En organisation har dock uppgett att osäkerheten om
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hur en ansökan bedöms har lett till att organisationen vid något
tillfälle har avstått från att söka stöd ur fonden.
Flera organisationer har angett att det är svårt att förstå varför en
stödansökan har avslagits. Avslag ges endast med en kortfattad
motivering som inte ger någon närmare vägledning i fråga om Arvsfondsdelegationens bedömning. Det har också varit svårt att få besked av handläggarna om varför en ansökan har avslagits. Det efterfrågas därför att Arvsfondsdelegationens beslut utformas på ett
tydligare och mer transparent sätt.
Flera organisationer har framfört att det är ett mycket omfattande och kostsamt arbete att ta fram en ansökan om stöd ur fonden,
vilket avskräcker från att ansöka stöd. Organisationerna upplever att
kraven på ansökningar om arvsfondsmedel har höjts avsevärt. Det är
svårt att förutse hur verksamheten kommer att se ut längre än ett år
framåt och de detaljerade kraven på projektbeskrivning och hur
verksamheten efter avslutat projekt ska leva vidare är därför mycket
svåra att uppfylla och gör ansökningen mera låst och mindre flexibel.
I vissa organisationsstrukturer är det numera endast riksorganisationen som har kompetensen att ansöka om stöd. En organisation
har uppgett att lokala föreningar som saknar anställd personal tvekar
inför att ansöka om stöd p.g.a. komplexiteten i ansökningsförfarandet.
En annan utveckling är att en del organisationer måste ta hjälp av
s.k. proffssökare, vilket närmast blivit en ny yrkeskategori. Behovet
av sådan hjälp finns främst i organisationer som annars varken har
tillräcklig kompetens eller administrativ personal för att kunna ansöka om stöd. En organisation har uttryckt det som att det skett en
akademisering av ansökningarna på det sättet att det krävs utbildning
och resurser för att ansöka. Denna utveckling upplevs vara mycket
problematisk ur ett demokratiperspektiv och riskerar i förlängningen
att minska delaktigheten. Ett par organisationer har framfört att
kraven i ansökningsförfarandet bör sänkas för att ungdomsorganisationer på egen hand ska kunna söka om stöd.
Flera organisationer har framfört att det borde finnas större möjligheter att få bidrag för förarbetet, dvs. för att ta fram en ansökan
om stöd. Det skulle t.ex. kunna ske genom att sänka kraven för att
få stöd för förstudier samt förlänga den tid som stöd kan ges för
förstudier, från nuvarande sex månader till ett år. Flera organisationer har särskilt framhållit att det inom ramen för en förstudie
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borde vara möjligt att åka utanför Sverige för att tillgodogöra sig
metoder som visat sig effektiva i andra länder. Ett par organisationer
har angett att tid för förstudier bör ingå i den ordinarie projekttiden
och har hänvisat till ordningen för ESF-projekt.
En organisation har föreslagit att man skulle kunna avsätta en del
av fondmedlen för ansökningar som avser mindre medel och där
kraven på ansökningarna är lägre.
Särskilt om lokalstöd
Flera organisationer har uppgett att lokalstödet är alltför begränsat
och att kriterierna borde öppnas upp så att det blir lättare att få stöd.
Flera organisationer har framfört att den tioåriga förbindelsen att
bedriva verksamhet i lokalen är det största hindret för att beviljas
stöd, eftersom hyresvärdar i främst storstäderna är obenägna att ingå
sådana långa avtal. Den tioåriga fristen är också problematisk i en del
fall då livslängden för vissa lokalinvesteringar snarare endast är fem
år. Ett par organisationer har angett att det också är svårt att uppfylla
nyskapandekriteriet vid ansökningar om lokalstöd. En organisation
har anfört att stödet i dag är för fokuserat på fysiskt funktionsnedsatta och att stöd bör kunna lämnas till lokalanpassningar för en
större bredd av funktionsnedsättningar. En annan organisation har
menat att lokalerna är kärnan i den idéburna sektorn och att lokalstöd bör kunna ges till löpande verksamheter, eftersom det finns ett
mycket stort underhållsbehov på området och det övriga stöd som
går att söka från Boverket är mycket begränsat.
En organisation har angett att kravet på särskilt angeläget är otydligt. För vem ska stödet vara särskilt angeläget? För den enskilda
organisationen är stödet oftast angeläget.
En organisation har framfört att behovet av lokalen bör ges större
betydelse vid prövningen av om lokalstöd ska beviljas. Som exempel
har anförts att mycket lokalstöd ur Allmänna arvsfonden har gått till
att tillgänglighetsanpassa omklädningsrum i idrottsföreningar eller
till hembygdsföreningars ungdomsgårdar. Dessa lokaler har därefter
inte kommit till användning, eftersom det inte funnits någon verksamhet i lokalerna.
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Arvsfondsdelegationens handläggning
Flera organisationer har uttryckt önskemål om att Arvsfondsdelegationens arbete borde vara mer transparent. Flera har angett att
beslutsprocessen är oförutsebar, eftersom handläggaren kan vara
mycket positiv genom hela ansökningsprocessen men så kan ansökningen ändå sluta med ett avslag. Dessutom har de upplevt handläggningsprocessen som hemlig, exempelvis borde det finnas mer
information om hur det går till på ett beslutssammanträde och vilken
roll handläggarna har på sammanträdet.
Flera organisationer har uppgett att det är en fördel om man
tidigare har ansökt om stöd ur fonden, eftersom man då redan har
en etablerad kontakt med en handläggare. En organisation har framfört att den fått uppfattningen att Arvsfondsdelegationen har som
målsättning att minska handläggarnas personliga relationer till sökande organisationer för att uppnå mer transparens och objektivitet i
beslutsprocessen. Handläggarnas personliga relationer spelar dock
fortfarande en roll i denna process. En annan organisation har nämnt
att handläggarna säkert ställer färre frågor och kräver mindre underlag, t.ex. när det gäller överlevnadspotentialen, om den sökande organisationen tidigare har genomfört projekt som lyckats väl.
En organisation har upplevt att Arvsfondsdelegationens arbetssätt inte är särskilt coachande. Flera organisationer har emellertid
nämnt att Arvsfondsdelegationens handläggare är mycket aktiva med
att komma med förslag på förändringar som kan ge ansökningarna
högre potential att få bifall. En organisation har uppgett att Arvsfondens arbetssätt har varierat över tid och ett par organisationer
menar att det är svårt att veta vad som är policy och vad som är den
enskilda handläggarens arbetssätt. En annan organisation har angett
att delegationens handläggare förefaller ha haft en hög arbetsbelastning under senare tid och att detta lett till mindre coachning. Ett par
organisationer har framfört att det blivit svårare att få tag på Arvsfondsdelegationens handläggare.
Organisationerna har beskrivit att de ändringar som handläggarna föreslår bl.a. är att ange fler samarbetsorganisationer. Ett annat
ändringsförslag är att göra skärningar i budgeten, vilket upplevs vara
en alltför detaljerad styrning. Sådana ändringar är också ofta problematiska, eftersom de kan leda till att projektet får för lite pengar för
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att kunna genomföras som planerat. Samtidigt har den enskilda organisationen incitament att göra de föreslagna budgetändringarna,
eftersom organisationerna i allmänhet vill få de medel som är möjliga
att få. I vissa fall går dock den extra finansiering som behövs att få
genom bidrag från annat håll. En organisation har angett att problematiken bl.a. handlar om att det finns behov av välutbildade handledare för att driva projekten – volontärer är inte tillräckligt – vilket
kostar pengar. Det är också problematiskt att stöd inte alls ges till
overheadkostnader, eftersom detta leder till att projekten tar resurser
från den övriga verksamheten.
Flera organisationer har föreslagit att Arvsfondsdelegationen skulle
kunna utveckla sitt coachande arbetssätt ytterligare. Det borde finnas
ett steg innan en formell ansökan lämnas in. Den nuvarande möjligheten att ringa till Arvsfondsdelegationens telefonsluss och ”bolla
en idé” är för ytlig. I stället borde mer skissartade ansökningar tillåtas
som sedan kan vidareutvecklas genom en dialog med handläggarna.
Postkodsstiftelsen har en liknande möjlighet som innebär att man
skickar in en projektidé och om stiftelsen sedan bedömer att idén är
tillräckligt intressant kallas sökanden till ett möte där man får hjälp
med hur man ska gå vidare med ansökningen. En sådan möjlighet
skulle minska känslan av att det är krångligt och svårt att söka stöd
ur fonden.
Flera organisationer har påtalat att Arvsfondsdelegationens handläggningstid är mycket varierande och i många fall alltför lång. En
organisation har påpekat att för organisationer som vänder sig till
barn och ungdomar kan tiden att arbeta fram en ansökan, ibland upp
till ett år, i kombination med en lång handläggningstid på ibland nio
månader skapa problem i frågan om delaktighet. Det kan alltså gå två
år från det att en man får projektidé till dess att Arvsfondsdelegationen fattar beslut. Detta är en lång tid för barn och ungdomar och
det är svårt att hålla dem delaktiga i ett projekt som p.g.a. den tid
som gått kanske inte längre är relevant för dem. Dessutom kan en
lång handläggningstid innebära att samarbetsorganisationer får andra
kontaktpersoner, vilket försvårar Arvsfondsdelegationens kontroll,
eller att organisationerna drar sig ur samarbetet. Det är därför mycket
viktigt att handläggningstiden förkortas.
Flera organisationer har framhållit betydelsen av att Arvsfondsdelegationen kontrollerar att de samarbetsorganisationer som anges
i en ansökan verkligen har samtyckt till att vara med i projektet. Det
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har förekommit att samarbetsorganisationer har angetts i en ansökan
utan att ha tillfrågats av den sökande organisationen. Ett par organisationer har berömt de kontroller som görs av att organisationerna
är seriösa, t.ex. kontrollen av stadgarna och att verksamhet har bedrivits under en viss tid.
Ett par organisationer har uppgett att Arvsfondsdelegationens
nya beslutspraxis som innebär att ett stödbeslut omfattar hela projekttiden (dvs. som huvudregel upp till tre år) är bra, eftersom det
skapar bättre stabilitet och möjlighet att planera. En organisation har
dock menat att den treåriga beslutspraxisen har försämrat flexibiliteten i stödgivningen. Kravet på nyskapande innebär att man ska få
pröva sig fram och ändra sig under projektets gång, vilket är mycket
svårare med den nya praxisen. En annan organisation har nämnt att
flerårsbesluten har lett till väsentligt kortare tider för att slutredovisa
avslutade projekt; en kortare redovisningstid än tre månader är inte
rimlig.
Ett par organisationer har föreslagit att ansökningar och underlag
i större utsträckning borde kunna skickas in elektroniskt till Arvsfondsdelegationen.
Ett par organisationer har uppgett att de ibland möts av bristande
förståelse för vad olika funktionsnedsättningar innebär. Arvsfondsdelegationen skulle kunna öka sin trovärdighet genom att öka sina
kunskaper på området, t.ex. genom att anställa personer med funktionsnedsättning som handläggare och på så sätt öka mångfalden på
delegationen.
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Referat av beslut om arvsavståenden
2015–2017

Inledning
Enligt kommittédirektiven ska vi bl.a. analysera om bestämmelsen
om avstående av arv eller försäkringsbelopp till släkting eller annan
person som stått arvlåtaren nära enligt 24 § andra meningen
lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden bör moderniseras och
förtydligas. Som en del av denna analys har vi gjort en genomgång av
de beslut i vilka regeringen och Kammarkollegiet prövat frågan om
avstående av arv eller försäkringsbelopp ska ske på denna grund.
Regeringen och Kammarkollegiet meddelade sammanlagt 181 beslut om arvsavstående under åren 2015–2017. I 95 av besluten prövades
inte närståendegrunden i 24 § andra meningen. I de 86 av besluten i
vilka närståendegrunden prövades hade dock sökanden i merparten
av fallen även åberopat att ett avstående var förenligt med arvlåtarens
yttersta vilja. Av de beslut där närståendegrunden prövades bifölls
ansökningen på denna grund i elva av fallen, bifölls ansökningen på
den grunden att ett avstående kunde anses stämma överens med
arvlåtarens yttersta vilja i ett av fallen och avslogs ansökningarna i
övrigt.
De beslut där frågan om avstående på närståendegrunden i
24 § andra meningen prövats redovisas i korta referat nedan.
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Beslut meddelade under år 2015
Kammarkollegiets beslut 2015-01-13, dnr 13.2-3143-2011
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde
i närståendefrågan att han känt arvlåtaren i närmare 25 år, att de varit
goda vänner och att han sedan 1990-talet hjälpt arvlåtaren med dennes
lantbruk. Han uppgav också att han fick halva arvlåtarens fastighet i
gåva fem år innan arvlåtaren gick bort men att det under arvlåtarens
sista två år i livet uppstod meningsskiljaktigheter mellan dem och att
arvlåtaren under den tiden blev paranoid och förvirrad. Han tillade
att arvlåtaren därför fick en god man förordnad för sig och att den
gode mannen isolerade arvlåtaren från dennes tidigare vänner. Av
skälen för Kammarkollegiets beslut framgår i närståendefrågan följande. Kollegiet ifrågasätter inte att det funnits en nära relation
mellan arvlåtaren och sökanden men för att arv ska kunna avstås
krävs att det därutöver har förelegat ett närmare beroendeförhållande mellan dem. Den hjälp som sökanden lämnat arvlåtaren har
främst varit i dennes lantbruk och för att ett beroendeförhållande
ska kunna beaktas krävs att det är närmare knutet till personliga
förhållanden. Sökanden kan därför inte anses ha stått arvlåtaren nära
på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv.
Kammarkollegiets beslut 2015-01-14, dnr 13.2-1608-2013
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del
av arvet skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden
anförde i närståendefrågan att hon var kusin till arvlåtaren. Av länsstyrelsens utredning framgår att arvlåtaren var utvecklingsstörd och
bodde på särskilda boenden under större delen av sitt liv. Det framgår vidare att sökanden hälsat på arvlåtaren några gånger per år men
att besök förekommit oftare sedan hon under de sista åren av
arvlåtarens liv blivit god man för arvlåtaren. Av skälen för Kammarkollegiets beslut framgår i närståendefrågan att kollegiet inte ifrågasätter att det rått en nära relation mellan sökanden och arvlåtaren
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men att det krävs att det förelegat ett närmare beroendeförhållande
än vad som visats i detta fall för att arv ska kunna avstås.
Kammarkollegiets beslut 2015-01-29, dnr 13.2-28-2012
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden
anförde i närståendefrågan att han varit sambo med arvlåtaren. Av
skälen för Kammarkollegiets beslut framgår att arvlåtaren hade testamenterat hela sin kvarlåtenskap till Allmänna arvsfonden. Kammarkollegiet anger i skälen för beslutet att kollegiet inte betvivlar att det
rått en nära och långvarig samborelation mellan arvlåtaren och sökanden men att det för ett arvsavstående krävs ett det funnits ett
närmare beroendeförhållande än vad som visats i detta fall.
Kammarkollegiets beslut 2015-01-30, dnr 13.2-1022-2013
Kammarkollegiet beviljade att 4 150 kronor avstås till vardera sökanden. Sökandena hade begärt att det beviljade beloppet skulle avstås
till dem för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde att de
hjälpt arvlåtaren, som var deras granne, med en mängd praktiska
göromål i den senare delen av hans liv när hans hälsa försämrades och
att det yrkade beloppet avsåg skälig ersättning för den hjälp de
lämnat. Hjälpen hade bl.a. bestått i att sköta myndighets-, sjukvårdsoch borgenärskontakter, ta hand om arvlåtarens husdjur och fastighet samt ombesörja arvlåtarens hygien och övriga personliga omvårdnad. Länsstyrelsen anger i sitt yttrande att det är skäligt att
beloppet avstås, eftersom det av handlingarna i ärendet framgått att
sökandena har stått arvlåtaren nära på så sätt att de har varit ett
socialt stöd och hjälpt honom med olika praktiska göromål under en
tid. Av skälen för Kammarkollegiets beslut framgår att sökandena
får anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för
ett arvsavstående och att det som framkommit i ärendet motiverar
det yrkade beloppet.
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Kammarkollegiets beslut 2015-01-30, dnr 13.2-4467-2014
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon och arvlåtaren varit sambor i drygt tio år och
att hon vårdat honom i deras hem under hans sista dryga år i livet
sedan han drabbats av cancer. Av yttrandet från länsstyrelsen framgår i närståendefrågan att länsstyrelsen inte ifrågasätter att det funnits
en nära relation mellan arvlåtaren och sökanden, då de levt tillsammans som sambo och då sökanden mot slutet vårdat arvlåtaren i
hemmet, men det har inte framkommit att det funnits ett sådant
beroendeförhållande mellan dem som gör att det kan anses skäligt
att besluta om arvsavstående på den grunden. Kammarkollegiet
anförde i sina skäl för beslutet endast att kollegiet delade länsstyrelsens bedömning.
Kammarkollegiets två beslut 2015-01-30, dnr 13.2-2458-2013
I det första beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. Sökanden
hade begärt att en del av arvet skulle avstås till henne både på grund
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren
nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hennes numera avlidne
bror hade varit sambo med arvlåtaren. Av skälen för beslutet framgår
i närståendefrågan endast att sökanden inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående.
Även i det andra beslutet avslogs ansökan om arvsavstående.
Sökanden hade begärt att en del av arvet skulle avstås till honom både
på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått
arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att arvlåtaren
var hans gudmor. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan
endast att sökanden inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett
sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående.

390

SOU 2018:70

Bilaga 3

Kammarkollegiets beslut 2015-02-10, dnr 13.2-1716-2013
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del
av en fastighet skulle avstås till henne både på grund av att det var
arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde bl.a. att hennes syster varit gift med arvlåtarens bror.
Hon angav också att hon och hennes söner, efter sökandens syster
och arvlåtarens bror, ärvt 4/5 av den aktuella fastigheten och att
arvlåtaren ärvt 1/5 av den. Hon uppgav vidare att hon hjälpt arvlåtaren, trots att han hade hemhjälp, och att hon besökte honom
flera gånger i veckan sedan han flyttat till ett äldreboende; den gode
mannen hann aldrig tillträda och hon hjälpte därför arvlåtaren med
klädinköp, abonnemang och räkningar. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att Kammarkollegiet inte ifrågasätter att sökanden och arvlåtaren haft en nära relation men att det krävs ett
närmare beroendeförhållande än som framkommit i ärendet för att
arv ska kunna avstås på denna grund.
Kammarkollegiets tre beslut 2015-02-11, dnr 13.2-5344-2012
Ansökningarna om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att
en del av arvet skulle avstås till dem både på grund av att det var
arvlåtarens yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Alla de
tre sökandena var kusiner till arvlåtaren. En av sökandena anförde i
närståendefrågan att arvlåtaren var en kär vän som ofta kom på besök
och att de hade gemensamt julfirande under många år. De två andra
sökandena anförde att arvlåtaren betraktade sina kusiner nästan som
syskon. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan endast att
sökandena inte har stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående.
Regeringens beslut 2015-02-19, dnr S2014/4268/RS
(Kammarkollegiets yttrande 2014-05-19, dnr 13.2-2837-2013)
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon var kusinbarn till arvlåtaren, att hon var hans
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enda kvarvarande släkting och att de haft en nära släkt- och vänskapsrelation. Av Kammarkollegiets yttrande, som främst behandlar
frågan om arvet skulle avstås p.g.a. att det kan anses stämma överens
med arvlåtarens yttersta vilja, framgår i närståendefrågan endast att
kollegiet inte betvivlar att det under senare år rått en nära släktrelation mellan arvlåtaren och sökanden men att det för ett arvsavstående krävs att det funnits ett närmare beroendeförhållande än
vad som visats i detta fall. Regeringen anger i skälen för sitt beslut
endast att den delar den bedömning som Kammarkollegiet har gjort
i ärendet.
Kammarkollegiets beslut 2015-02-20, dnr 13.2-4373-2013
Kammarkollegiet beviljade att 50 000 kronor avstås till sökanden.
Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren
nära. Av länsstyrelsens yttrande framgår bl.a. följande i närståendefrågan. Arvlåtaren var fosterbarn till sökandens svärföräldrar. Arvlåtaren led av en utvecklingsstörning och bodde sedan 1940-talet på
olika särskilda boenden. Sökanden var god man åt arvlåtaren i närmare 30 år och hjälpte arvlåtaren med ett flertal aktiviteter, bl.a. tog
sökanden med arvlåtaren på kurser, veckolånga semestrar och dagsutflykter. Sökanden och arvlåtaren hade telefonkontakt varje dag
och under den sista tiden besökte sökanden arvlåtaren två gånger i
veckan. En referens angav att sökanden visserligen inte skött arvlåtarens vård men att hon vårdat arvlåtarens själ och hjärta för att
arvlåtaren skulle må bra.
Av skälen för beslutet framgår följande i närståendefrågan. För
att arv ska kunna avstås på grund av att någon stått arvlåtaren nära
fordras ett närmare beroendeförhållande, antingen att sökanden har
varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle eller att arvlåtaren har
varit beroende av sökanden för hjälp, vård osv. Det fordras alltså en
närmare samhörighet. Sedvanliga släktkontakter räcker inte för att
arvet ska avstås på denna grund. Sökanden har vårdat och hjälpt arvlåtaren på olika sätt under mycket lång tid. Enligt kollegiets uppfattning har sökanden stått arvlåtaren nära på det sätt som krävs och
anser därför att det är skäligt att en del av arvet avstås till sökanden.
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I enlighet med kollegiets praxis är det kollegiets bedömning att ett
belopp om 50 000 kronor ska avstås till sökanden.
Kammarkollegiets beslut 2015-02-24, dnr 13.2-4162-2014
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde i närståendefrågan att deras mor och arvlåtaren var nära vänner och att
arvlåtaren under deras barndom hade bott hos dem. Av skälen för
beslutet framgår i närståendefrågan endast att sökandena inte kan
anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett
arvsavstående.
Kammarkollegiets beslut 2015-03-02, dnr 13.2-6780-2012
Kammarkollegiet beviljade att 200 000 kronor avstås till sökanden.
Sökanden hade begärt att en del av arvet skulle avstås till honom för
att han stått arvlåtaren nära. Av länsstyrelsens yttrande framgår att
sökanden och arvlåtaren var ett par på under drygt tio år fram till
mitten på 1980-talet. Det framgår också att arvlåtaren sedan hon
kom tillbaka till Sverige från ett annat land i början av 2000-talet
mått psykiskt dåligt och att sökanden i egenskap av mycket nära vän
tagit hand om henne och hennes ekonomi sedan dess; hon har bott
hos honom i perioder och hans son har bott hos henne i perioder.
Det framgår vidare att sökanden ibland tagit ledigt från arbetet i flera
dagar för att sköta om sökanden. Av skälen för beslutet framgår följande. Sökanden har tagit vård om och hjälpt arvlåtaren på olika sätt
under cirka tio år fram till arvlåtarens bortgång. Sökanden får därmed anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts
för ett arvsavstående. Vad som framkommit i ärendet motiverar
enligt kollegiets mening ett belopp om 200 000 kronor.

393

Bilaga 3

SOU 2018:70

Kammarkollegiets beslut 2015-03-03, dnr 13.2-4295-2013
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden
anförde i närståendefrågan att han och hans familj hjälpt arvlåtaren
med diverse sysslor, bl.a. inköp, vedhuggning, snöskottning och
gräsklippning samt att hans dotter varit god man för arvlåtaren. Av
skälen för beslutet framgår endast att sökanden inte kan anses ha
stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående.
Kammarkollegiets beslut 2015-03-16, dnr 13.2-4088-2014
Kammarkollegiet beviljade att 100 000 kronor avstås till sökanden.
Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till honom både på
grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått
arvlåtaren nära. Sökanden anförde att arvlåtaren varit beroende av
honom, att han hjälpt henne på många sätt under lång tid och att hon
var som en mor och familj för honom. Av länsstyrelsens yttrande
framgår att sökanden och arvlåtaren var vänner och att sökanden
under tio års tid hjälpt arvlåtaren med olika göromål, bl.a. inköp av
matvaror, skötsel och underhåll av fastigheten, tvätt och städning.
Av skälen för beslutet framgår följande. Sökanden har lämnat arvlåtaren omfattande hjälp på olika sätt under ett stort antal år och får
därmed anses ha stått henne nära på ett sådant sätt som förutsätts
för ett arvsavstående. Vad som kommit fram i ärendet motiverar
enligt kollegiets mening ett belopp om 100 000 kronor.
Kammarkollegiets beslut 2015-03-20, dnr 13.2-308-2011
Kammarkollegiet beviljade att 100 000 kronor avstås till sökanden.
Sökanden hade begärt att en del av arvet skulle avstås till henne både
på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått
arvlåtaren nära. Av länsstyrelsens yttrande framgår att sökanden och
arvlåtaren var kusiner, att de umgåtts sedan de var barn och att de
kände sig som systrar. Av yttrandet framgår också att sökanden
hjälpt arvlåtaren sedan 90-talet med skötsel av arvlåtarens gård, bl.a.
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gräsklippning och småreparationer; sedan arvlåtarens tillstånd försämrades år 2009 har hjälp med bl.a. städning, personlig omvårdnad,
matlagning och betalning av räkningar skett varje vecka, ibland
under flera dagar i sträck. Av beslutet framgår att bedömningen av
om det är skäligt att avstå arvet ska göras i huvudsak med utgångspunkt i en behovsprövning; personer som varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle eller som hjälpt arvlåtaren eller tagit vård om
denne kan få del av arvet om deras ekonomiska förhållanden inte är
alltför goda. Av skälen för beslutet framgår bl.a. följande. Sökanden
har hjälpt arvlåtaren på olika sätt under ett stort antal år. Sökanden
får därmed anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående. Även i övrigt är förhållandena sådana att
det är skäligt att en del av arvet avstås till sökanden. Vad som kommit
fram i ärendet motiverar enligt kollegiets mening ett belopp om
100 000 kronor.
Kammarkollegiets två beslut 2015-04-09, dnr 13.2-24-2012
I det första beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. Sökanden
hade begärt att en del av arvet skulle avstås till henne både på grund
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren
nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon och arvlåtaren var
kusiner, att de hade ett nära släktskap och att de hade umgåtts flitigt.
Hon uppgav vidare att hon hade telefonkontakt med arvlåtaren två
gånger per vecka och att hon var den av kusinerna som stod närmst.
Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att Kammarkollegiet inte ifrågasätter att sökanden och arvlåtaren haft en nära
relation men att det krävs ett närmare beroendeförhållande än som
visats i detta fall för att arv ska kunna avstås på denna grund.
Även i det andra beslutet avslogs ansökan om arvsavstående.
Sökanden hade begärt att en del av arvet skulle avstås till henne både
på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått
arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon och
arvlåtaren var kusiner, att de umgicks så ofta det gavs tillfälle och att
arvlåtaren ville att hon skulle hjälpa till vid motorcykelträffar. Av
skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att Kammarkollegiet
inte ifrågasätter att sökanden och arvlåtaren haft en nära relation
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men att det krävs ett närmare beroendeförhållande än som visats i
detta fall för att arv ska kunna avstås på denna grund.
Kammarkollegiets beslut 2015-04-13, dnr 13.2-234-2014
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde
i närståendefrågan att arvlåtaren levt ensam under mer än 30 år och
att hon i cirka 20 år hjälpt arvlåtaren med alla inköp och skött om
djuren. Hon uppgav också att de hördes på telefon varje kväll och att
hon under arvlåtarens sista sju år i livet var god man för arvlåtaren.
Han tillade att hon var som en dotter för arvlåtaren. Av skälen för
beslutet framgår i närståendefrågan att Kammarkollegiet inte ifrågasätter att sökandena och arvlåtaren haft en nära relation men att det
krävs ett närmare beroendeförhållande än som framkommit i ärendet för att arv ska kunna avstås på denna grund.
Kammarkollegiets beslut 2015-04-20, dnr 13.2-5154-2013
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en
fastighet skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden
anförde i närståendefrågan att hans mor varit förlovad och sambo
med arvlåtarens bror fram till dess att brodern gick bort. Han uppgav
också att arvlåtaren erbjöd honom att bo i stugan på den aktuella
fastigheten när han blev bostadslös mot att han i gengäld såg till
byggnaderna och skötte om tomten; vid arvlåtarens bortgång hade
han bott där i några år. Han angav vidare att när han flyttade in i
stugan var den i stort renoveringsbehov men att han sedan dess gjort
stora renoveringar av den. Han tillade att han i hög grad varit beroende av arvlåtaren, eftersom han utan hennes hjälp hade varit
bostadslös. Av länsstyrelsens yttrande framgår att sökandens flickvän bekräftade sökandens uppgifter. Av skälen för beslutet framgår
i närståendefrågan endast att sökanden inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående.
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Kammarkollegiets beslut 2015-05-22, dnr 13.2-4038-2012
Kammarkollegiet beviljade att 50 000 kronor avstås till sökanden.
Sökanden hade begärt att hela arvet skulle avstås till henne både på
grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått
arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon var kusin
till arvlåtaren men att de växt upp tillsammans och betraktade varandra som systrar. Hon anförde vidare att de genom hela livet haft
en nära och kärleksfull syskonkontakt med varandra. Hon tillade att
arvlåtaren under sina sista två år till följd av demens behövde hjälp
med i princip allt för att klara av vardagen och att hon hjälpt arvlåtaren med detta flera gånger i veckan, i perioder dagligen; det var
inte möjligt att ta hjälp av hemtjänsten eller ordna med ett särskilt
boende, eftersom arvlåtaren och hennes nu avlidne son motsatte sig
det. Av skälen för beslutet framgår följande i närståendefrågan.
Sökanden har hjälpt arvlåtaren att klara vardagen i över två års tid
sedan arvlåtaren drabbats av demens. Sökanden får därmed anses ha
stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående. Vad som framkommit i ärendet motiverar ett belopp om
50 000 kronor.
Kammarkollegiets beslut 2015-06-04, dnr 13.2-6787-2012
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Ansökningen förefaller främst ha avsett grunden yttersta vilja och det
framgår inte av beslutet vad sökanden anfört i närståendefrågan. Av
skälen för beslutet framgår sökanden inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående.
Kammarkollegiets beslut 2015-07-06, dnr 13.2-4434-2013
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvlåtarens andel av två fastigheter skulle avstås till dem både på grund
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren
nära. Sökandena angav i närståendefrågan att de var släkt med arvlåt-
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aren och att de tillsammans med arvlåtaren ägde de aktuella fastigheterna, där det bl.a. bedrevs skogsbruk, samt att fastigheterna hade
funnits i släktens ägo under lång tid. Av skälen för beslutet framgår
i närståendefrågan att Kammarkollegiet inte ifrågasätter att sökandena och arvlåtaren haft en nära relation men att det krävs ett närmare
beroendeförhållande än som framkommit i ärendet för att arv ska
kunna avstås på denna grund.
Kammarkollegiets beslut 2015-07-07, dnr 13.2-3912-2014
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Av beslutet framgår i närståendefrågan endast att sökandena var släkt till arvlåtaren och att
det i dödsboet fanns bl.a. en släktgård och diverse släktföremål. Av
skälen för beslutet framgår i närståendefrågan endast att sökandena
inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående. Av beslutet framgår att sökandena skulle
erbjudas att köpa släktföremålen till värderat marknadsvärde.
Regeringens beslut 2015-09-03, dnr S2015/01667/RS
(Kammarkollegiets yttrande 2015-02-27, dnr 30-22288-08)
Ansökningarna om arvsavstående avslogs förutom beträffande två av
ansökningarna där regeringen beslutade att avstå två tavlor, eftersom
det kunde anses stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja. Ansökningarna tar enligt beslutet främst sikte på att hela eller delar av
arvet ska avstås till de sju sökanden, eftersom det kan anses stämma
överens med arvlåtarens yttersta vilja. Det framgår inte av beslutet
på vilket sätt sökandena har varit närstående med arvlåtaren och
varför det skulle vara skäligt att avstå arvet på denna grund. Av
Kammarkollegiets yttrande framgår beträffande tre av sökandena att
kollegiet inte betvivlar att det rått en nära relation mellan sökandena
och arvlåtaren men att det inte framkommit att det rått ett sådant
närmare beroendeförhållande mellan dem som krävs för arvsavstående på denna grund. Regeringen anger i skälen för sitt beslut endast
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att den delar den bedömning som Kammarkollegiet har gjort i ärendet.
Regeringens beslut 2015-09-03, dnr S2015/03626/RS
(Kammarkollegiets yttrande 2015-05-11, dnr 13.2-4488-2013)
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena, som var kusiner
till arvlåtaren, anförde i närståendefrågan att de var de enda kvarvarande släktingarna till honom och att de hade en nära kontakt med
honom under väldigt många år; de firade högtidsdagar och semestrar
ihop och hade kontakt per telefon ungefär en gång i veckan. Av
Kammarkollegiets yttrande framgår i närståendefrågan endast att
sökandena inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt
som krävs för ett arvsavstående. Regeringen anger i skälen för sitt
beslut endast att den delar den bedömning som Kammarkollegiet har
gjort i ärendet.
Kammarkollegiets beslut 2015-10-01, dnr 13.2-1182-2015
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att en del
av arvet skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde
i närståendefrågan endast att de var kusiner till arvlåtaren. I skälen
för beslutet anges i närståendefrågan att omständigheterna inte är
sådana att arv kan avstås till sökandena.
Regeringens beslut 2015-10-08, dnr S2015/04409/RS
(Kammarkollegiets yttrande 2015-06-11, dnr 13.2-588-2013)
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hans mor växte upp som fosterbarn i arvlåtarens
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familj och att modern och arvlåtaren blev som systrar. Av länsstyrelsens yttrande framgår att sökanden under arvlåtarens sista år i livet
hjälpt henne med bl.a. veckohandel, apoteksbesök och betalning av
räkningar. Av Kammarkollegiets yttrande, som främst tar sikte på
frågan om arvet ska avstås på grund av att det kan anses stämma
överens med arvlåtarens yttersta vilja, framgår i närståendefrågan att
kollegiet inte betvivlar att arvlåtaren och sökanden haft en nära relation men att det för ett arvsavstående krävs att det rått ett närmare
beroendeförhållande mellan dem. Regeringen anger i skälen för sitt
beslut endast att den delar den bedömning som Kammarkollegiet har
gjort.
Kammarkollegiets två beslut 2015-10-15, dnr 13.2-5002-2013
I det första beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. Sökandena
hade begärt att arvet skulle avstås till dem både på grund av att det
var arvlåtarens yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren nära.
Sökandena, som var mor och son, anförde att modern och arvlåtaren
varit ett par sedan sonen var två eller tre år gammal och att arvlåtaren
kommit att bli som en far för sonen. De angav vidare att arvlåtaren
under de sista åren av sitt liv blivit sambo med den ena sökanden
(modern) sedan hon drabbats av sjukdom. Av skälen för beslutet
framgår i närståendefrågan att Kammarkollegiet inte betvivlar att
sökandena och arvlåtaren haft en nära relation men att det krävs ett
närmare beroendeförhållande än som framkommit i ärendet för att
arv ska kunna avstås på denna grund.
Även i det andra beslutet avslogs ansökan om arvsavstående.
Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren
nära. Sökanden anförde att hennes far och arvlåtaren varit arbetskamrater och att hon de sista åren av arvlåtarens liv hyrde arvlåtarens
föräldrahem. Hon angav vidare att hon besökte arvlåtaren på sjukhuset kort före hans bortgång och att hon lovade att ta hand om
fastigheten så länge hon fick bo kvar, varpå arvlåtaren nickade och
det blev känslosamt. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan endast att omständigheterna inte är sådana att arv kan avstås
till sökanden.
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Kammarkollegiets beslut 2015-10-20, dnr 13.2-4223-2014
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde i närståendefrågan att arvlåtaren varit gift med deras mormor. Av skälen
för beslutet framgår i närståendefrågan endast att omständigheterna
inte är sådana att arv kan avstås till sökanden.
Kammarkollegiets beslut 2015-11-09, dnr 13.2-1836-2013
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att aktier
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde
att han och arvlåtaren var nära släktingar och haft en nära kontakt
genom åren. Beträffande aktierna angav sökanden att de köpts av
hans farfar och gått i arv till hans far och faster samt att fasterns
aktier sedan genom testamente tillfallit arvlåtaren. Vid fasterns bortgång hjälpte sökanden arvlåtaren med att tömma dödsboets lägenhet
och ordna med bouppteckning m.m. Av skälen för beslutet framgår
i närståendefrågan endast att omständigheterna inte är sådana att arv
kan avstås till sökanden.
Kammarkollegiets två beslut 2015-11-25, dnr 13.2-2443-2015
I det första beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. Sökanden
hade begärt att en del av arvet skulle avstås till honom både på grund
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren
nära. Sökanden anförde att han och arvlåtaren var kusiner och att
den nära kontakten mellan dem fortsatt under hela deras uppväxt.
Han har tillagt att han bodde hos arvlåtaren under sin studenttid, att
de firat alla högtider tillsammans och att de umgåtts på sommaren.
Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att Kammarkollegiet inte ifrågasätter att sökanden och arvlåtaren haft en nära
relation men att det krävs ett närmare beroendeförhållande än som
framkommit i ärendet för att arv ska kunna avstås på denna grund.
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Även i det andra beslutet avslogs ansökan om arvsavstående.
Sökanden hade begärt att en del av arvet skulle avstås till henne både
på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått
arvlåtaren nära. Sökanden anförde att hon och arvlåtaren var kusiner
och att de haft en tät relation hela livet. Hon har tillagt att hon
hälsade på arvlåtaren regelbundet och tog med arvlåtaren på utflykter samt att hon, när arvlåtaren de sista åren fick sämre syn, bl.a.
hjälpte arvlåtaren med att byta glödlampor. Av skälen för beslutet
framgår i närståendefrågan att Kammarkollegiet inte ifrågasätter att
sökanden och arvlåtaren haft en nära relation men att det krävs ett
närmare beroendeförhållande än som framkommit i ärendet för att
arv ska kunna avstås på denna grund.
Kammarkollegiets beslut 2015-11-26, dnr 13.2-2930-2015
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde
att han var kusin till arvlåtaren och att arvlåtaren tre år tidigare hade
gett honom pengar till en ny bil, vilket tyder på att arvlåtaren hade
velat att han skulle ärva honom. Av skälen för beslutet framgår i
närståendefrågan att Kammarkollegiet inte ifrågasätter att sökanden
och arvlåtaren haft en nära relation men att det krävs ett närmare
beroendeförhållande än som framkommit i ärendet för att arv ska
kunna avstås på denna grund.
Kammarkollegiets beslut 2015-12-08, dnr 13.2-6617-2015
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att ett
guldmynt skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden
anförde att han varit sambo med arvlåtaren i 42 år och att han ville
att myntet skulle avstås till honom som ett minne. Av skälen för
beslutet framgår i närståendefrågan endast att omständigheterna inte
är sådana att arv kan avstås till sökanden.
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Kammarkollegiets beslut 2015-12-14, dnr 13.2-2942-2015
Kammarkollegiet beviljade att 100 000 kronor avstås till sökanden
på den grunden att det kunde anses stämma överens med arvlåtarens
yttersta vilja. Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till honom
både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han
stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att han
lärde känna arvlåtaren närmare under arvlåtarens sista 13 eller 14 år i
livet, då de blev grannar. Med tiden blev de bästa vänner. Arvlåtaren
drabbades av cancer och han hjälpte arvlåtaren med bl.a. hushållssysslor och läkarbesök samt höll honom sällskap i omfattande
utsträckning. Länsstyrelsen anförde i sitt yttrande i ärendet att ett
ytterligare ospecificerat belopp borde avstås till sökanden på grund
av den nära relationen dem emellan i kombination med att den hjälp
och omsorg som sökanden visat arvlåtaren varit omfattande och varat
under så lång tid att det kunde anses skäligt. Av skälen för beslutet
framgår i närståendefrågan att kollegiet inte ifrågasätter att det funnits
en nära vänskapsrelation mellan sökanden och arvlåtaren men att det
krävs ett närmare beroendeförhållande än som framkommit i ärendet för att arv ska kunna avstås på denna grund.
Beslut meddelade under år 2016
Kammarkollegiets beslut 2016-02-03, dnr 13.2-3924-2013
(se även beslut 2016-07-07 där en ansökan om omprövning bifölls)
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde bl.a. att
hon bott granne med arvlåtaren i drygt 25 år och att de under den
tiden haft en omfattande kontakt och en mycket god relation; hon
hade hjälpt arvlåtaren med bl.a. trädgårdsskötsel, hushållssysslor,
pappersarbete och sjukhusbesök och de hade firat födelsedagar och
namnsdagar tillsammans. Hon angav vidare att de inte varit grannar
under arvlåtarens sista nio år i livet och att deras kontakt under den
tiden tunnats ut betydligt. Av skälen för beslutet framgår bl.a. att
Kammarkollegiet inte anser att det är styrkt att det kan anses stämma

403

Bilaga 3

SOU 2018:70

överens med arvlåtarens yttersta vilja att arvet ska avstås till sökanden; omständigheterna i ärendet bedöms inte heller vara sådana att
arvet kan avstås till sökanden på annan grund.
Regeringens beslut 2016-03-10, dnr S2015/00676/RS
(Kammarkollegiets yttrande 2015-01-29, dnr 13.2-2966-2011)
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade åberopat att
arvet skulle avstås till dem både på grund av att det var yttersta vilja
och för att de stått arvlåtaren nära. Av Kammarkollegiets yttrande
framgår i närståendefrågan endast att sökandena och arvlåtaren var
kusiner och sökandena angett att de var de enda närstående som
arvlåtaren haft sedan hans mor gick bort. Det framgår vidare att
Kammarkollegiet inte betvivlar att det rått en nära släktrelation mellan
arvlåtaren och sökandena men att det inte förelegat ett sådant närmare beroendeförhållande mellan dem som förutsätts för arvet ska
avstås. Regeringen anger i skälen för sitt beslut att den delar den
bedömning som Kammarkollegiet gjort i ärendet.
Kammarkollegiets beslut 2016-04-06, dnr 13.2-3613-2013
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden
anförde i närståendefrågan att han känt arvlåtaren i 20 år och att han
sedan tio år tillbaka hjälpt henne med saker som hon hade svårt att
klara själv, bl.a. läkarbesök, snöskottning, trädgårdsskötsel, inköp
och andra hushållssysslor. Under de sista fem åren hade arvlåtaren
inte kunnat göra något själv och han hade då hjälpt henne dagligen;
arvlåtaren hade inte kontakt med någon annan än honom och hans
fru och arvlåtaren hade inte haft möjlighet att bo kvar i sitt hus utan
hans hjälp. Sökanden angav också att arvet skulle ses som en ersättning för det arbete han hade utfört åt arvlåtaren. Av skälen för
beslutet framgår bl.a. följande. Det har framgått att sökanden och
arvlåtaren haft en nära kontakt, vilket bekräftats av utomstående,
och kollegiet ifrågasätter inte att de haft en nära relation men det har
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inte framgått att de stått varandra nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv. För att arv ska kunna avstås på denna
grund krävs att det förelegat ett närmare beroendeförhållande än vad
som visats i detta fall.
Kammarkollegiets beslut 2016-04-06, dnr 13.2-2573-2015
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att han var biologiskt helsyskon till arvlåtaren men att
det vid den släktutredning som gjordes i samband med bouppteckningen framgick att han blivit bortadopterad och inte längre hade
någon arvsrätt efter arvlåtaren. De hade haft en nära och förtroendefull kontakt med varandra de sista tio åren och de tre sista åren hade
han varit arvlåtarens gode man. De hade haft daglig kontakt och han
hade hjälpt arvlåtaren med allt från inköp till att betala räkningar. Av
skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att det inte finns någon
utomstående person som kunnat intyga att sökanden hjälpt och bistått arvlåtaren i sådan utsträckning att de kan antas ha varit närstående på det sätt som krävs för arvsavstående.
Kammarkollegiets beslut 2016-04-22, dnr 13.2-4-2014
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Av ansökningen framgår i
närståendefrågan att den ena sökanden var kusinbarn till arvlåtaren
och att den andra sökanden och arvlåtaren hade vuxit upp i samma
hem. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan endast att
sökandena inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt
som förutsätts för ett arvsavstående.
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Kammarkollegiets beslut 2016-05-13, dnr 13.2-4976-2014
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde
i närståendefrågan att arvlåtaren varit tacksam för att sökanden och
dennes far umgåtts med honom regelbundet samt att arvlåtaren har
varit en nära och bästa vän till sökandens familj; sökanden var den
son som arvlåtaren aldrig fick. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att det inte framgått att sökanden kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv.
Kammarkollegiets beslut 2016-05-16, dnr 13.2-2363-2014
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av ansökningen framgår i
närståendefrågan endast att arvlåtaren hade varit gift med sökandens
morbror, som gått bort knappt 20 år tidigare. I skälen för beslutet
anger Kammarkollegiet i närståendefrågan att omständigheterna inte
är sådana att arvet kan avstås.
Kammarkollegiets två beslut 2016-05-23, dnr 13.2-820-2015
I det första beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. Sökanden
hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund av att det
var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av
ansökningen framgick i närståendefrågan att sökanden och arvlåtaren hade varit grannar och goda vänner i 18 år och att hon hjälpt
arvlåtaren när han varit i behov av social kontakt, omsorg och sjukvård. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att kollegiet
inte ifrågasätter att sökanden och arvlåtaren har haft en nära relation
men att det inte har framgått att det har funnits ett sådant närmare
beroendeförhållande mellan dem som krävs för arvsavstående.
Även i det andra beslutet, som avsåg samma arvlåtare men en
annan sökande, avslogs ansökningen om arvsavstående. Sökanden
hade begärt att en bostadsrätt skulle avstås till honom både på grund
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren
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nära. Av ansökningen framgick i närståendefrågan att sökanden och
arvlåtaren hade känt varandra i 17 år och att de hade varit grannar i
åtta år. Sökanden uppgav att arvlåtaren varit som en fadersgestalt för
honom, att de haft en nära relation och hjälpt varandra på olika sätt;
han har bl.a. hjälpt arvlåtaren med att betala räkningar och sjukhusbesök. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att kollegiet
inte ifrågasätter att sökanden och arvlåtaren har haft en nära relation
men att det inte har framgått att det har funnits ett sådant närmare
beroendeförhållande mellan dem som krävs för arvsavstående.
Kammarkollegiets två beslut 2016-06-03, dnr 13.2-4835-2014
I det första beslutet avslogs ansökningen om arvsavstående. Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund av att
det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära.
Sökanden anförde i närståendefrågan att hon varit sambo med arvlåtaren under hans sista åtta år i livet samt att de hade planerat att gifta
sig men att arvlåtaren hastigt insjuknade och gick bort ett halvår innan
bröllopet skulle hållas. Hon uppgav också att hon har vårdat och
värnat arvlåtaren på alla sätt under hans sjukhusvistelser och även
efter hans bortgång. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan endast att det inte framgått att sökanden kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv.
Även i det andra beslutet avslogs ansökningen. Sökandena hade
begärt att arvet skulle avstås till dem både på grund av att det var
arvlåtarens yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena, som var sambor, anförde i närståendefrågan att den ena av dem
var kusin med arvlåtaren och att de båda hade umgåtts med honom.
Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan endast att det inte
har framgått att sökanden kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett
sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv.
Kammarkollegiets beslut 2016-06-08, dnr. 13.2-2105-2014
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon känt arvlåtaren sedan femårsåldern, då de
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bodde grannar, och att arvlåtaren engagerat sig mycket i hennes uppväxt, bl.a. genom att lära henne simma och cykla. Sökanden angav
vidare att hon senare blev familjehemsplacerad hos arvlåtaren och att
de därefter haft en nära relation och firat födelsedagar och jular
tillsammans; hon såg arvlåtaren som sin riktiga mamma och arvlåtaren ansåg sig vara mormor till hennes barn. Av ansökningen framgick vidare att arvlåtaren haft ett fondsparande med sökanden som
förmånstagare men att arvlåtarens gode man hade avslutat detta i
slutet av arvlåtarens liv, när denna enligt sökanden inte var i stånd att
samtycka till det. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan
att kollegiet inte ifrågasätter att sökandena och arvlåtaren har haft en
nära relation men att det inte har framgått att det funnits ett sådant
närmare beroendeförhållande mellan dem som krävs för arvsavstående.
Kammarkollegiets beslut 2016-06-10, dnr 13.2-1461-2013
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Av beslutet framgår
att sökanden och arvlåtaren var sambor men att sökanden inte närmare angett grunden för sin begäran. Sökanden hade inte heller gått
att nå för komplettering av sin ansökan. Av skälen för beslutet framgår endast att det inte framgått att sökanden kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett arvsavstående.
Kammarkollegiets beslut 2016-07-06, dnr 13.2-1051-2015
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde i närståendefrågan att den ena av dem var kusin till arvlåtaren och att den
andre hade varit god man för honom. De angav vidare att de båda
hjälpt honom under många år och att han hade varit en viktig del av
deras familj samt att de under arvlåtarens sista år varit hans enda
familj. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att kollegiet
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inte ifrågasätter att sökandena och arvlåtaren har haft en nära relation men att det inte framgått att det funnits ett sådant närmare
beroendeförhållande mellan dem som krävs för arvsavstående.
Kammarkollegiets beslut 2016-07-06, dnr 13.2-1933-2015
Kammarkollegiet biföll ansökningen och avstod hela arvet, omkring
200 000 kronor, till sökanden. Sökanden hade begärt att arvet skulle
avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja
och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan bl.a. att hon och arvlåtaren blev bekanta för omkring
40 år sedan genom deras gemensamma arbete. Hon uppgav angav
också att hon under de senaste tio åren hjälpt arvlåtaren med räkningar, sjukhusbesök m.m. samt att de hade kontakt och ringde ofta.
Vidare uppgav hon att arvlåtaren hade bott hos henne under längre
perioder då hon hjälpte arvlåtaren att städa lägenheten, att arvlåtarens
bohag hade förvarats hos henne sedan arvlåtaren gick bort och att
hon stod närmast när arvlåtaren fick sjukhusvård. Av länsstyrelsens
yttrande framgår att sökanden har lagt mycket tid på att hjälpa
arvlåtaren och har avstått annat till förmån för att hjälpa henne och
göra henne sällskap. Det framgår också av yttrandet att arvlåtaren
inte har velat ta emot hemtjänst och att sökanden då hjälpt henne i
stället. Av skälen för beslutet framgår bl.a. följande. En sökande som
tagit vård om och hjälpt arvlåtaren kan anses som närstående i lagens
mening, om det är klarlagt att vården och hjälpen varit långvarig,
frekvent och utgått i mycket stor omfattning. Det är vidare avgörande att de uppgifter som sökanden lämnat om vården och hjälpen
kan bekräftas av utomstående personer. Av utredningen framgår att
sökanden har hjälpt och bistått arvlåtaren på olika sätt under ett stort
antal år, även utöver vad som omfattats av hennes uppdrag som god
man för arvlåtaren. Sökanden får därmed anses ha stått arvlåtaren
nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv. Vad som
framkommit i ärendet motiverar att hela arvet avstås till sökanden.
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Kammarkollegiets beslut 2016-07-06, dnr 13.2-2211-2015
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde
i närståendefrågan att arvlåtarens tidigare bortgångne sambo var hennes
moster och att hon vuxit upp i huset samt varit på semester med sin
moster och arvlåtaren. Sökanden angav vidare att hon var det enda
syskonbarnet till sin moster och att hon hjälpt mostern och arvlåtaren mycket, särskilt sedan mostern blev sjuk då hon var god man åt
henne enligt arvlåtarens önskemål. Hon har tillagt att hon hade fullmakt att betala räkningar åt arvlåtaren och att hon vakat över både
honom och mostern sedan de blev sämre. Av skälen för beslutet
framgår i närståendefrågan att kollegiet inte ifrågasätter att sökanden
och arvlåtaren haft en nära relation men att det inte framgått att det
förelegat ett sådant beroendeförhållande mellan dem som krävs för
arvsavstående.
Kammarkollegiets beslut 2016-07-07, dnr 13.2-3924-2013
(se även beslut 2016-02-03)
Kammarkollegiet beviljade att 100 000 kronor avstås till sökanden.
Sökanden hade begärt att Kammarkollegiet skulle ompröva sitt tidigare beslut den 3 februari 2016 att avslå hennes ansökan om avstående av arv. Av ansökningen framgår att sökanden och arvlåtaren var
grannar i 26 år och att sökanden och hennes familj hjälpt arvlåtaren
med bl.a. skötsel av fastigheten och en båt, skjuts när bilen gick
sönder, sjukhusbesök samt att fylla i papper och tyda information.
Av skälen för beslutet framgår att kollegiet funnit att det kommit
fram nya omständigheter i ärendet avseende i vilken omfattning arvlåtaren fått hjälp av sökanden och hennes familj och att kollegiet
därför tagit upp ärendet till omprövning. Med hänsyn till vad som
numera kommit fram i ärendet bedömer kollegiet att det kan anses
föreligga ett närmare beroende mellan arvlåtaren och sökanden än
vad som tidigare har redovisats.
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Kammarkollegiets beslut 2016-08-16, dnr 13.2-4544-2015
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Av ansökningen framgick att sökanden och arvlåtaren känt varandra i drygt
25 år och att de levt som sambor. Det framgick vidare att arvlåtaren
varit sjuk och blivit isolerad i hemmet samt att sökanden och hemtjänsten tagit hand om arvlåtaren så att hon kunde bo kvar; arvlåtaren
var beroende av sökanden under hela sambotiden. Av skälen för
beslutet framgår följande i närståendefrågan. Arvlåtaren och sökanden har haft en nära relation och arvlåtaren kan anses ha varit beroende av sökanden för sin omvårdnad och uppehälle under lång tid.
Eftersom sökanden äger en fastighet med ett taxeringsvärde på närmare sju miljoner kronor anses hans ekonomiska förutsättningar dock
vara sådana att det inte kan anses skäligt att arvet avstås till honom.
Regeringens beslut 2016-09-15, dnr S2015/06290/RS
(Kammarkollegiets yttrande 2015-09-28, dnr 13.2-2576-2013)
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde
i närståendefrågan att han var granne med arvlåtaren och att han hjälpt
arvlåtaren med skogen samt skött dennes gård. Av Kammarkollegiets
yttrande, som främst behandlar frågan om arvet ska avstås p.g.a. att
de kan anses stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja, framgår
endast att omständigheterna enligt kollegiets bedömning inte är
sådana att arvet kan avstås på annan grund. Regeringen anger i skälen
för sitt beslut endast att den delar den bedömning som Kammarkollegiet har gjort i ärendet.
Kammarkollegiets beslut 2016-11-15, dnr 13.2-3709-2015
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Av beslutet
framgår att sökanden av Allmänna arvsfonden hade köpt en fastighet
411

Bilaga 3

SOU 2018:70

som funnits i arvlåtarens dödsbo och att ansökningen avsåg att den
betalda köpeskillingen skulle avstås till honom. Det framgår vidare
att sökanden och arvlåtaren var kusiner, att deras familjer hade levt
ett tätt sammanfogat liv och att han och arvlåtaren hade umgåtts som
bröder. Av skälen för beslutet – som främst behandlar frågan om
arvet ska avstås på grund av att det kan anses överensstämma med
arvlåtarens yttersta vilja – framgår i närståendefrågan endast att den
hjälp arvlåtaren har fått av sökanden, trots att den varit betydande,
inte kan anses ha utgått på ett sådant omfattande, frekvent och
långvarigt sätt som förutsätts för att ansökningen ska kunna bifallas
p.g.a. att sökanden är att betrakta som närstående.
Kammarkollegiets beslut 2016-11-17, dnr 13.2-3115-2015
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att hela
arvet skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av länsstyrelsens
yttrande framgår att ansökningen främst tog sikte på att det var förenligt med arvlåtarens yttersta vilja att avstå arvet. Av yttrandet
framgår när det gäller frågan om närstående att arvlåtaren sedan flera
decennier inte hade umgåtts med någon annan än sökanden och
hennes familj och att han gett sökanden en fastighet i gåva. Av skälen
för Kammarkollegiets beslut framgår i närståendefrågan endast att
sökanden inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt
som förutsätts för ett avstående av arv.
Kammarkollegiets beslut 2016-11-22, dnr 13.2-2595-2014
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en
fastighet skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av länsstyrelsens yttrande framgår att ansökningen främst tog sikte på att
det var förenligt med arvlåtarens yttersta vilja att avstå arvet. Av
yttrandet framgår när det gäller frågan om närstående att sökandens
och arvlåtarens föräldrar varit grannar under sökandens uppväxt och
att de haft en nära kontakt; sedan arvlåtaren flyttade till Sverige från
det land de växte upp i tillsammans har kontakten upprätthållits
genom telefonsamtal, brev och ett årligt sommarbesök. Av skälen
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för Kammarkollegiets beslut framgår i närståendefrågan endast att
sökanden inte kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt
som förutsätts för ett avstående av arv.
Kammarkollegiets beslut 2016-11-24, dnr 13.2-6356-2015
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde
i närståendefrågan att hans mor var kusin till arvlåtaren och att han
var den som stod närmst denne. Han angav också att han ställt upp
som borgensman när sökanden behövt låna pengar till en lägenhet.
Kammarkollegiet anger i skälen för beslutet att det har framgått att
sökanden har haft en mångårig och nära relation till arvlåtaren men
att sökanden inte har varit beroende av eller vårdat arvlåtaren på ett
sådant sätt som förutsätts för arvsavstående.
Kammarkollegiets beslut 2016-11-23, dnr 13.2-1973-2016
Kammarkollegiet beviljade att 100 000 kronor avstås till sökanden.
Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren
nära. Av länsstyrelsens yttrande framgår att sökanden inom ramen
för sitt arbete i hemvården arbetat hos arvlåtaren i sex år och att hon
därefter, sedan hon gått i pension, besökt och hjälpt honom två gånger
per dag under 18 år; hjälpen bestod i bl.a. morgonbestyr, inköp och
att hålla arvlåtaren sällskap. Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att utredningen visat att sökanden hjälpt arvlåtaren på
olika sätt under ett stort antal år och att hon därmed får anses ha
stått honom nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående
av arv. Vad som framkommit i ärendet motiverar enligt kollegiets
mening ett belopp om 100 000 kronor.
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Kammarkollegiets beslut 2016-12-13, dnr 13.2-210-2016
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att en viss
del av värdet på en fastighet skulle avstås till dem både på grund av
att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren
nära. Av ansökningen framgick att sökandena och arvlåtaren var delägare till den aktuella fastigheten och att sökandena, som stått för
drift och skötsel av gården, ville köpa ut arvlåtaren från den. Sökandena angav att fastigheten varit i familjens ägo sedan 1700-talet och
att de önskade förvalta arvet till kommande generationer. Av skälen
för beslutet framgår i närståendefrågan endast att sökandena inte kan
anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett
arvsavstående.
Kammarkollegiets beslut 2016-12-15, dnr 13.2-5136-2015
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av ansökningen framgick
i närståendefrågan endast att sökandens far och arvlåtaren var kusiner.
Av skälen för beslutet framgår i närståendefrågan att sökanden inte
kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts
för ett arvsavstående.
Beslut meddelade under år 2017
Kammarkollegiets beslut 2017-01-31, dnr 13.2-4413-2016
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att ett
björnspjut skulle avstås till honom på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja, att han stått arvlåtaren nära och att björnspjutet är ett
samiskt kulturföremål som lämpligen borde förvaltas av honom. Sökanden anförde bl.a. att han var kusin till arvlåtaren och att arvlåtarens
far önskade att björnspjutet skulle stanna i familjen. Av Kammarkollegiets skäl för beslutet framgår bl.a. följande. Det har inte styrkts
att det kan anses stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja att
någon del av arvet avstås till sökanden. Det har inte heller av utredningen framgått att sökanden stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt
som förutsätts för ett avstående. Björnspjutet kan inte heller avstås
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på den grunden att det är fråga om ett kulturföremål, eftersom sådana föremål endast kan avstås till en juridisk person.
Kammarkollegiets beslut 2017-02-13, dnr 13.2-781-2016
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde i närståendefrågan bl.a. att de var kusinbarn till arvlåtaren, att de hade en
stark relation och att de besökte varandra regelbundet. Av skälen för
beslutet framgår bl.a. att Kammarkollegiet fann att utredningen inte
tillräckligt tydligt visade att det var arvlåtarens vilja att arvet skulle
tillfalla sökandena och att sökandena inte heller kunde anses ha varit
närstående på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv.
Kammarkollegiet beslutade dock att överlämna visst lösöre med inget
eller ringa försäljningsvärde, men med affektionsvärde, till sökandena.
Kammarkollegiets beslut 2017-02-24, dnr 13.2-3516-2015
Kammarkollegiet beviljade att 200 000 kronor avstås till sökanden.
Sökanden hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund
av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren
nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon och arvlåtaren
träffades på ett aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa eller
funktionsnedsättning, att de varit ett par i 15 år och att arvlåtaren
bott hos henne men behållit sin egen lägenhet eftersom tanken var
att de skulle skaffa en gemensam bostad. Hon angav vidare att
arvlåtaren under lång tid lidit av psykisk skörhet och svår ångest, att
hon hade besökt honom när han varit inlagd på olika boenden, att
han varit i stort behov av henne och att hon uppoffrat en stor del av
sitt eget liv för hans skull. Av skälen för Kammarkollegiets beslut
framgår bl.a. följande. Det har inte styrkts att det skulle stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja att arvet efter honom avstås till
sökanden. Av utredningen framgår dock att sökanden dels tagit vård
om arvlåtaren i sådan omfattning och på ett sådant sätt som annars
skulle krävt omsorg genom professionell vårdgivare, dels att hon i
viss mån varit ekonomiskt beroende av honom. Sökandens ekonomiska förhållanden talar inte emot att arvet avstås till henne och hon
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får därmed anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv. Kollegiet finner att ett belopp om
200 000 kronor skäligen kan avstås till sökanden.
Kammarkollegiets beslut 2017-02-24, dnr 13.2-4113-2015
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en
fastighet skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden
anförde i närståendefrågan att hon var kusin till arvlåtaren och att
den aktuella fastigheten var en del av en släktgård som avstyckats av
deras far- respektive morföräldrar för över 80 år sedan och där sökandens sida av släkten ägde stamfastigheten. Hon har tillagt att fastigheterna hör samman med varandra och att det är viktigt för henne att
de får stanna kvar i släkten. Av skälen för Kammarkollegiets beslut
framgår bl.a. följande. Det har inte styrkts att det skulle stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja att arvet efter honom avstås till
sökanden. Av utredningen i ärendet framgår inte heller att sökanden
kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts
för ett avstående av arv.
Kammarkollegiets två beslut 2017-03-08, dnr 13.2-4720-2014
I det första beslutet beviljade Kammarkollegiet att 150 000 kronor
avstås till sökanden. Sökanden hade åberopat att arvet skulle avstås
till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och
för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon och arvlåtaren hade levt ihop mer eller mindre dagligen under fem års tid, att arvlåtaren talat om bröllop vid upprepade
tillfällen och att hon skötte om arvlåtaren i stor utsträckning när han
under de sista tre åren blev allt mer sjuk. Av skälen för Kammarkollegiets beslut framgår bl.a. följande i närståendefrågan. Av utredningen framgår att sökanden vårdat och hjälpt arvlåtaren på olika sätt
under en tid. Enligt kollegiets uppfattning har sökanden stått arvlåtaren nära på det sätt som avses i lagen om Allmänna arvsfonden.
Kollegiet anser därför att det är skäligt att en del av arvet avstås till
sökanden. I enlighet med kollegiets praxis är det kollegiets bedömning att ett belopp om 150 000 kronor ska avstås till sökanden.
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I det andra beslutet avslogs ansökan om arvsavstående. Sökanden
hade begärt att arvet skulle avstås till henne både på grund av att det
var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av
beslutet framgår i närståendefrågan att sökanden och arvlåtaren haft
en nära relation och att personer som är släkt till sökanden har bekräftat att sökanden och arvlåtaren haft en god släktrelation. Kammarkollegiet anför i skälen för beslutet bl.a. att det av utredningen i
ärendet inte framgår att sökanden kan anses ha stått arvlåtaren nära
på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv.
Kammarkollegiets beslut 2017-03-23, dnr 13.2-2444-2016
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan bl.a. hon och arvlåtaren hade varit särbo i över 30 år
och varit förlovade i över 25 år. Hon har uppgav också att arvlåtaren
blev sjuk och att det på grund av hans hälsa och vårdbehov inte blev
av att de flyttade ihop; hon tillbringade sin tid hos honom så mycket
hon kunde och besökte honom på helger och ibland under veckan.
Hon tillade att hon och arvlåtaren inte hade gemensam ekonomi.
Kammarkollegiet anför i skälen för beslutet i närståendefrågan endast
att det av utredningen i ärendet inte framgår att sökanden kan anses
ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv.
Kammarkollegiets beslut 2017-04-26, dnr 13.2-1329-2016
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Sökandena anförde i närståendefrågan bl.a. att deras och arvlåtarens pappor var bröder och
att familjerna hade umgåtts under uppväxten. Vidare uppgav en av
sökandena att han varit god man till arvlåtaren, som till följd av sjukdom till stor del fått tillbringa sitt liv på sjukhus. Av skälen för
Kammarkollegiets beslut framgår bl.a. följande. Kollegiet tvivlar inte
på att det funnits en nära och god relation och att sökandena funnits
där och hjälpt arvlåtaren under många år. Det är dock inte vad som
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avses när man talar om ett ”närstående” i lagens mening, utan här
måste ett närmare beroendeförhållande ha förelegat. Då något sådant
beroendeförhållande inte kan anses ha förekommit kan sökanden
inte anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts
för ett avstående av arv.
Kammarkollegiets beslut 2017-05-03, dnr 13.2-9172-2016
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att del av
arvet bestående i lösöret skulle avstås till henne både på grund av att
det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära.
Av beslutet framgår i närståendefrågan endast att sökanden var kusinbarn till arvlåtaren. Kammarkollegiet anför i skälen för beslutet att
kollegiet inte betvivlar att sökanden och arvlåtaren har haft en nära
relation men att det av utredningen i ärendet inte framgått att det
funnits ett beroendeförhållande mellan dem på ett sådant sätt som
förutsätts för ett avstående av arv.
Regeringens beslut 2017-05-04, dnr S2015/04412/RS
(Kammarkollegiets yttrande 2015-06-11, dnr 13.2-3467-2013)
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Av Kammarkollegiets
yttrande framgår beträffande frågan om sökanden och arvlåtaren varit
närstående endast att sökanden hävdat att de har varit sambor men
att kollegiet inte anser att det varit fråga om ett samboförhållande i
sambolagens mening. Det framgår vidare att Kammarkollegiet inte
anser att det har styrkts att det kan anses stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja att arvet avstås till sökanden samt att sökanden
och arvlåtaren inte heller varit närstående på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående. Regeringen anger i skälen för sitt beslut att
den delar den bedömning som Kammarkollegiet gjort i ärendet.
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Kammarkollegiets beslut 2017-05-30, dnr 13.2-6585-2016
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att han stått henne nära. Sökanden anförde i
närståendefrågan bl.a. att han och arvlåtaren varit sambor i nästan
40 år, att de bott tillsammans i arvlåtarens hus men att han hade
hjälpt till att renovera det samt att de tillsammans köpt bilen som
stod registrerad på arvlåtaren. Av skälen för Kammarkollegiets beslut framgår bl.a. följande. Kollegiet ifrågasätter inte att sökanden
och arvlåtaren haft en långvarig, djup och nära relation. Enbart det
förhållandet att arvlåtaren och sökanden har varit sambor, även om
förhållandet har varat en lång tid, är dock inte tillräckligt för att arv
ska kunna avstås på denna grund. Skäligheten av ett arvsavstående
ska i huvudsak bedömas med utgångspunkt från en behovsprövning.
Bland annat kan närstående personer som har varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle få del av arvet, om deras ekonomiska förhållanden inte är alltför goda. Något sådant beroendeförhållande har
inte framkommit i ärendet.
Kammarkollegiets tre beslut 2017-06-20, dnr 13.2-1339-2015
Ansökningarna om arvsavstående avslogs. I alla tre besluten hade
sökandena begärt att arvet skulle avstås till dem både på grund av att
det var arvlåtarens yttersta vilja och för att de stått arvlåtaren nära.
Av två av besluten framgår endast att sökandena var kusiner till
arvlåtaren. Kammarkollegiet anför i skälen för de besluten bl.a. att
ingen av sökandena kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant
sätt som förutsätts för ett avstående av arv.
Av det tredje beslutet framgår varken på vilket sätt sökanden
skulle ha varit närstående till arvlåtaren eller vad sökanden i övrigt
anfört. Kammarkollegiet anför i skälen att sökanden inte kan anses
ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts i arvsfondslagen och för att arv ska kunna avstås på grund av närstående krävs
att det förelegat ett närmare beroendeförhållande mellan arvlåtaren
och sökanden än vad som visats i detta fall.
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Kammarkollegiets beslut 2017-08-24, dnr 13.2-1702-2017
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökandena hade begärt att arvet
skulle avstås till dem både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att de stått arvlåtaren nära. Av beslutet framgår att
sökandena var kusiner till arvlåtaren och att de hade lämnat en omfattande beskrivning – som inte redovisas närmare i beslutet – av de
släktkontakter de haft med arvlåtaren. Av skälen för Kammarkollegiets
beslut framgår bl.a. följande. Det har inte styrkts att det kan anses
stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja att arvet efter honom
avstås till förmån för sökandena. De omständigheter sökandena beskrivit medger inte att arvet kan avstås till sökandena på någon annan
grund.
Kammarkollegiets beslut avseende EM 2017-09-13,
dnr 13.2-5841-2016
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon och arvlåtaren tidigare varit gifta men att de
under de senaste 20 åren hade levt som sambor på arvlåtarens fastighet. Sökanden angav vidare att hon vårdat arvlåtaren vid ett tidigare
tillfälle när han varit sjuk. Kammarkollegiet anger i skälen för beslutet följande i närståendefrågan. Kollegiet ifrågasätter inte att det
funnits en nära relation mellan arvlåtaren och sökanden. Enbart det
förhållandet att man levt tillsammans under längre tid är dock inte
tillräckligt för att arv ska kunna avstås på grund av närstående i lagens
mening. Det krävs därutöver att det förelegat ett beroendeförhållande i fråga om vård och omsorg eller försörjning mellan sökanden
och arvlåtaren. Utredningen ger inte stöd för att ett sådant förhållande förelegat. Arvet kan därför inte avstås på den grunden.
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Kammarkollegiets beslut 2017-09-14, dnr 13.2-2825-2017
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens yttersta
vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon i egenskap av kusin stått arvlåtaren närmst, att
de varit som syskon under ungdomsåren och att de behållit kontakten
främst genom telefonsamtal och brev. Dessutom angav sökanden att
hon hjälpt arvlåtaren att få en god man; på grund av sin ålder hade
sökanden svårt att själv hjälpa arvlåtaren men den gode mannen, som
är sökandens svärson, var hennes ”förlängda arm” hos arvlåtaren. Av
Kammarkollegiets skäl för beslutet framgår bl.a. följande. Av utredningen framgår inte att sökanden kan anses ha stått arvlåtaren nära
på ett sådant sätt som förutsätt för ett avstående av arv. Att de umgicks som barn, att de hade ett gott förhållande och att sökanden var
den person som stod arvlåtaren närmst är inte tillräckligt för att arvet
ska avstås till sökanden. Sökanden har inte personligen hjälpt arvlåtaren eller vårdat henne eller motsvarande. De anförda omständigheterna är inte tillräckliga för att det ska anses skäligt att avstå arvet
till sökanden.
Kammarkollegiets beslut 2017-09-26, dnr 13.2-5828-2016
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att han stått henne nära. Sökanden anförde i
närståendefrågan att han och arvlåtaren varit sambor i mer än 30 år
och att arvlåtaren till följd av sjukdom varit beroende av hans hjälp
när hon var utanför bostaden, t.ex. vid läkarbesök. Han uppgav vidare
att han vårdat och hjälpt arvlåtaren med bl.a. matlagning, transport
och dusch samt att hon utan honom troligen inte hade kunnat bo
kvar i bostaden till sin död. Dessutom uppgav han att han inte hade
några tillgångar och därför saknade möjlighet att köpa ut Allmänna
arvsfonden från hans och arvlåtarens gemensamma bostad. Av Kammarkollegiets beslut framgår bl.a. att en väninna till arvlåtaren uppgett att arvlåtaren inte var beroende av sökanden, eftersom arvlåtaren
hade hemtjänst och städhjälp. Kammarkollegiet angav i skälen för
beslutet att det inte framgått att sökanden kan anses ha stått arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv.
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Kammarkollegiets beslut 2017-09-27, dnr 13.2-1642-2017
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att arvet
skulle avstås till henne både på grund av att det var arvlåtarens
yttersta vilja och för att hon stått arvlåtaren nära. Sökanden anförde
i närståendefrågan att hon och arvlåtaren känt varandra i närmare
50 år och varit sambor under 40 år. Hon uppgav också att hon hade
tagit största delen av kostnaderna för boendet och hushållet medan
arvlåtaren sparade till en ny gemensam lägenhet. Hon angav dessutom att hon efter arvlåtarens bortgång hade råd att bo kvar i den
gemensamma bostaden men inte kunde spara några pengar som tidigare. Av Kammarkollegiets skäl för beslutet framgår bl.a. följande i
närståendefrågan. Enbart det förhållandet att arvlåtaren och sökandet har varit sambor, även om förhållandet har varat en lång tid, är
inte tillräckligt för att arv ska kunna avstås på denna grund. Skäligheten av ett avstående ska i huvudsak bedömas med utgångspunkt
från en behovsprövning. Bland annat kan närstående personer som
har varit beroende av arvlåtaren för sitt uppehälle få del av arvet, om
deras ekonomiska förhållanden inte är alltför goda. Något sådant
beroendeförhållande har inte framkommit i ärendet.
Kammarkollegiets beslut 2017-10-16, dnr 13.2-3880-2017
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del
av arvet skulle avstås till honom både på grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att han stått arvlåtaren nära. Av skälen
för beslutet framgår följande när det gäller bedömningen i närståendefrågan. Ansökningen avser den del av arvet som arvlåtaren fått i arv
från sin tidigare bortgångna syster och grundas på sökandens relation till denna syster. Av utredningen framgår inte att sökanden stått
arvlåtaren nära på ett sådant sätt som förutsätts för arv.
Kammarkollegiets beslut 2017-10-17, dnr 13.2-5933-2016
Ansökan om arvsavstående avslogs. Sökanden hade begärt att en del
av arvet – ett försäkringsbelopp – skulle avstås till henne både på
grund av att det var arvlåtarens yttersta vilja och för att hon stått
arvlåtaren nära. Sökanden anförde i närståendefrågan att hon känt
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arvlåtaren i drygt 20 år och att hon blivit en nära anhörig när arvlåtarens sambo avled. Enligt sökanden hade hon och arvlåtaren daglig kontakt och hon hjälpte arvlåtaren med läkarbesök och andra
besök. Sökanden uppgav också att hon hjälpt arvlåtaren att flytta två
gånger och hade hand om arvlåtarens ekonomi. Sökanden var närvarande när arvlåtaren dog och tog hand om begravningen. Kammarkollegiet angav i skälen för beslutet bl.a. att det inte av utredningen
i ärendet framgått att sökanden kunde anses ha stått arvlåtaren nära
på ett sådant sätt som förutsätts för ett avstående av arv.
Lista över de beslut som omfattats av genomgången
De beslut som markeras med asterisk är refererade ovan.
2015
*Kammarkollegiets beslut 2015-01-13, dnr 13.2-3143-2011
*Kammarkollegiets beslut 2015-01-14, dnr 13.2-1608-2013
*Kammarkollegiets beslut 2015-01-29, dnr 13.2-28-2012
*Kammarkollegiets beslut 2015-01-30, dnr 13.2-1022-2013
*Kammarkollegiets beslut 2015-01-30, dnr 13.2-4467-2014
*Kammarkollegiets två beslut 2015-01-30, dnr 13.2-2458-2013
Kammarkollegiets beslut 2015-02-04, dnr 13.2-2878-2014
*Kammarkollegiets beslut 2015-02-10, dnr 13.2-1716-2013
Kammarkollegiets beslut 2015-02-10, dnr 13.2-3783-2013
Kammarkollegiets beslut 2015-02-11, dnr 13.2-5607-2010
*Kammarkollegiets tre beslut 2015-02-11, dnr 13.2-5344-2012
Kammarkollegiets beslut 2015-02-11, dnr 13.2-5344-2012
*Regeringens beslut 2015-02-19, dnr S2014/4268/RS
Kammarkollegiets beslut 2015-02-20, dnr 13.2-124-2014
Kammarkollegiets beslut 2015-02-20, dnr 13.2-152-2014
*Kammarkollegiets beslut 2015-02-20, dnr 13.2-4373-2013
*Kammarkollegiets beslut 2015-02-24, dnr 13.2-4162-2014
Kammarkollegiets beslut 2015-03-02, dnr 13.2-3457-2014
*Kammarkollegiets beslut 2015-03-02, dnr 13.2-6780-2012
*Kammarkollegiets beslut 2015-03-03, dnr 13.2-4295-2013
*Kammarkollegiets beslut 2015-03-16, dnr 13.2-4088-2014
Kammarkollegiets beslut 2015-03-17, dnr 13.2-221-2013
Kammarkollegiets beslut 2015-03-19, dnr 13.2-2411-2014
*Kammarkollegiets beslut 2015-03-20, dnr 13.2-308-2011
Kammarkollegiets beslut 2015-03-20, dnr 13.2-308-2011
Kammarkollegiets beslut 2015-03-30, dnr 13.2-4706-2014
*Kammarkollegiets två beslut 2015-04-09, dnr 13.2-24-2012
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Kammarkollegiets beslut 2015-04-09, dnr 13.2-3054-2014
Kammarkollegiets beslut 2015-04-10, dnr 13.2-3457-2014
*Kammarkollegiets beslut 2015-04-13, dnr 13.2-234-2014
Kammarkollegiets beslut 2015-04-16, dnr 13.2-234-2014
*Kammarkollegiets beslut 2015-04-20, dnr 13.2-5154-2013
Kammarkollegiets beslut 2015-05-11, dnr 13.2-2163-2013
*Kammarkollegiets beslut 2015-05-22, dnr 13.2-4038-2012
*Kammarkollegiets beslut 2015-06-04, dnr 13.2-6787-2012
Kammarkollegiets beslut 2015-06-11, dnr 13.2-5607-2010
Kammarkollegiets beslut 2015-07-01, dnr 13.2-5374-2012
*Kammarkollegiets beslut 2015-07-06, dnr 13.2-4434-2013
*Kammarkollegiets beslut 2015-07-07, dnr 13.2-3912-2014
Kammarkollegiets beslut 2015-07-07, dnr 13.2-4193-2014
Kammarkollegiets beslut 2015-07-09, dnr 13.2-4582-2011
*Regeringens beslut 2015-09-03, dnr S2015/01667/RS
*Regeringens beslut 2015-09-03, dnr S2015/03626/RS
Kammarkollegiets beslut 2015-09-18, dnr 13.2-2886-2014
Kammarkollegiets beslut 2015-09-30, dnr 13.2-1898-2015
*Kammarkollegiets beslut 2015-10-01, dnr 13.2-1182-2015
*Regeringens beslut 2015-10-08, dnr S2015/04409/RS
Kammarkollegiets beslut 2015-10-14, dnr 13.2-2238-2015
*Kammarkollegiets två beslut 2015-10-15, dnr 13.2-5002-2013
Kammarkollegiets beslut 2015-10-16, dnr 13.2-5304-2014
*Kammarkollegiets beslut 2015-10-20, dnr 13.2-4223-2014
Kammarkollegiets beslut 2015-10-26, dnr 13.2-4594-2014
*Kammarkollegiets beslut 2015-11-09, dnr 13.2-1836-2013
*Kammarkollegiets två beslut 2015-11-25, dnr 13.2-2443-2015
Kammarkollegiets beslut 2015-11-26, dnr 13.2-2068-2015
Kammarkollegiets beslut 2015-11-26, dnr 13.2-2182-2015
*Kammarkollegiets beslut 2015-11-26, dnr 13.2-2930-2015
Kammarkollegiets beslut 2015-11-26, dnr 13.2-3793-2014
Kammarkollegiets beslut 2015-12-04, dnr 13.2-1611-2013
Kammarkollegiets beslut 2015-12-08, dnr 13.2-2201-2015
*Kammarkollegiets beslut 2015-12-08, dnr 13.2-6617-2015
Kammarkollegiets beslut 2015-12-09, dnr 13.2-2863-2014
*Kammarkollegiets beslut 2015-12-14, dnr 13.2-2942-2015
Kammarkollegiets beslut 2015-12-14, dnr 13.2-6087-2014
Kammarkollegiets beslut 2015-12-18, dnr 13.2-2493-2014

2016
Kammarkollegiets beslut 2016-01-21, dnr 13.2-3834-2011
*Kammarkollegiets beslut 2016-02-03, dnr 13.2-3924-2013
Regeringens beslut 2016-02-11, dnr S2015/04415/RS
Kammarkollegiets beslut 2016-02-15, dnr 13.2-464-2013
Kammarkollegiets beslut 2016-02-23, dnr 30-2443-2009
Kammarkollegiets beslut 2016-03-04, dnr 13.2-1865-2014
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*Regeringens beslut 2016-03-10, dnr S2015/00676/RS
Kammarkollegiets beslut 2016-04-05, dnr 13.2-3726-2013
*Kammarkollegiets beslut 2016-04-06, dnr 13.2-3613-2013
*Kammarkollegiets beslut 2016-04-06, dnr 13.2-2573-2015
Kammarkollegiets beslut 2016-04-06, dnr 13.2-3677-2015
Kammarkollegiets fyra beslut 2016-04-21, dnr 13.2-7004-2012
*Kammarkollegiets beslut 2016-04-22, dnr 13.2-4-2014
Kammarkollegiets beslut 2016-04-26, dnr 13.2-5901-2014
Kammarkollegiets beslut 2016-04-28, dnr 13.2-3805-2014
*Kammarkollegiets beslut 2016-05-13, dnr 13.2-4976-2014
*Kammarkollegiets beslut 2016-05-16, dnr 13.2-2363-2014
*Kammarkollegiets två beslut 2016-05-23, dnr 13.2-820-2015
*Kammarkollegiets två beslut 2016-06-03, dnr 13.2-4835-2014
*Kammarkollegiets beslut 2016-06-08, dnr. 13.2-2105-2014
Kammarkollegiets beslut 2016-06-08, dnr 13.2-3194-2015
*Kammarkollegiets beslut 2016-06-10, dnr 13.2-1461-2013
Kammarkollegiets beslut 2016-06-17, dnr 13.2-4503-2015
Kammarkollegiets beslut 2016-06-20, dnr 13.2-3561-2015
Kammarkollegiets beslut 2016-06-21, dnr 13.2-1692-2015
Regeringens beslut 2016-06-22, dnr S2014/05315/RS
*Kammarkollegiets beslut 2016-07-06, dnr 13.2-1051-2015
*Kammarkollegiets beslut 2016-07-06, dnr 13.2-1933-2015
*Kammarkollegiets beslut 2016-07-06, dnr 13.2-2211-2015
*Kammarkollegiets beslut 2016-07-07, dnr 13.2-3924-2013
*Kammarkollegiets beslut 2016-08-16, dnr 13.2-4544-2015
Kammarkollegiets beslut 2016-08-17, dnr 13.2-6034-2015
Kammarkollegiets beslut 2016-08-18, dnr 13.2-3677-2015
Kammarkollegiets beslut 2016-08-22, dnr 13.2-4249-2014
Kammarkollegiets beslut 2016-08-24, dnr 13.2-1063-2015
Kammarkollegiets beslut 2016-08-26, dnr 13.2-2628-2016
*Regeringens beslut 2016-09-15, dnr S2015/06290/RS
Kammarkollegiets två beslut 2016-09-29, dnr 13.2-1507-2014
Regeringens beslut 2016-09-22, dnr S2014/07687/RS
Kammarkollegiets beslut 2016-10-05, dnr 13.2-1402-2014
*Kammarkollegiets beslut 2016-11-15, dnr 13.2-3709-2015
*Kammarkollegiets beslut 2016-11-17, dnr 13.2-3115-2015
Kammarkollegiets två beslut 2016-11-18, dnr 13.2-1994-2016
*Kammarkollegiets beslut 2016-11-22, dnr 13.2-2595-2014
Kammarkollegiets beslut 2016-11-22, dnr 13.2-1692-2015
*Kammarkollegiets beslut 2016-11-23, dnr 13.2-1973-2016
Regeringens två beslut 2016-11-24, dnr S2016/02817/RS
*Kammarkollegiets beslut 2016-11-24, dnr 13.2-6356-2015
Kammarkollegiets beslut 2016-11-29, dnr 13.2-3556-2015
*Kammarkollegiets beslut 2016-12-13, dnr 13.2-210-2016
Kammarkollegiets beslut 2016-12-14, dnr 13.2-4249-2014
*Kammarkollegiets beslut 2016-12-15, dnr 13.2-5136-2015
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2017
*Kammarkollegiets beslut 2017-01-31, dnr 13.2-4413-2016
*Kammarkollegiets beslut 2017-02-13, dnr 13.2-781-2016
*Kammarkollegiets beslut 2017-02-24, dnr 13.2-3516-2015
*Kammarkollegiets beslut 2017-02-24, dnr 13.2-4113-2015
Kammarkollegiets beslut 2017-02-24, dnr 13.2-6145-2015
Kammarkollegiets beslut 2017-02-27, dnr 13.2-1460-2016
*Kammarkollegiets två beslut 2017-03-08, dnr 13.2-4720-2014
Kammarkollegiets beslut 2017-03-08, dnr 13.2-9465-2016
Kammarkollegiets beslut 2017-03-09, dnr 13.2-9150-2016
Kammarkollegiets beslut 2017-03-16, dnr 13.2-6288-2016
Kammarkollegiets två beslut 2017-03-17, dnr 13.2-5401-2016
*Kammarkollegiets beslut 2017-03-23, dnr 13.2-2444-2016
*Kammarkollegiets beslut 2017-04-26, dnr 13.2-1329-2016
*Kammarkollegiets beslut 2017-05-03, dnr 13.2-9172-2016
*Regeringens beslut 2017-05-04, dnr S2015/04412/RS
Kammarkollegiets beslut 2017-05-08, dnr 13.2-3899-2016
Kammarkollegiets beslut 2017-05-12, dnr 13.2-4353-2014
Kammarkollegiets beslut 2017-05-15, dnr 13.2-6005-2016
Kammarkollegiets beslut 2017-05-29, dnr 13.2-4729-2016
*Kammarkollegiets beslut 2017-05-30, dnr 13.2-6585-2016
Kammarkollegiets beslut 2017-06-07, dnr 13.2-6288-2016
*Kammarkollegiets tre beslut 2017-06-20, dnr 13.2-1339-2015
Kammarkollegiets två beslut 2017-06-20, dnr 13.2-3807-2015
Kammarkollegiets beslut 2017-08-23, dnr 13.2-9449-2016
*Kammarkollegiets beslut 2017-08-24, dnr 13.2-1702-2017
Kammarkollegiets två beslut 2017-09-07, dnr 13.2-2124-2016
*Kammarkollegiets beslut 2017-09-13, dnr 13.2-5841-2016
Kammarkollegiets beslut 2017-09-13, dnr 13.2-5841-2016
*Kammarkollegiets beslut 2017-09-14, dnr 13.2-2825-2017
*Kammarkollegiets beslut 2017-09-26, dnr 13.2-5828-2016
*Kammarkollegiets beslut 2017-09-27, dnr 13.2-1642-2017
Kammarkollegiets beslut 2017-10-11, dnr 13.2-6162-2016
Kammarkollegiets beslut 2017-10-16, dnr 13.2-3655-2015
*Kammarkollegiets beslut 2017-10-16, dnr 13.2-3880-2017
*Kammarkollegiets beslut 2017-10-17, dnr 13.2-5933-2016
Kammarkollegiets beslut 2017-10-23, dnr 13.2-463-2016
Kammarkollegiets beslut 2017-11-09, dnr 13.2-3655-2015
Kammarkollegiets fem beslut 2017-11-24, dnr 13.2-2995-2014
Kammarkollegiets beslut 2017-11-24, dnr 13.2-3476-2015
Kammarkollegiets beslut 2017-12-22, dnr 13.2-5339-2016
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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 kärnavfallsområdet
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 underrättelseskyldighet 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.

57. Barns och ungas läsning
– ett ansvar för hela samhället. Ku.

39. God och nära vård.
En primärvårdsreform. S.

58. Särskilda persontransporter
– moderniserad lagstiftning för ökad
samordning. N.

40. Vissa fredspliktsfrågor. A.
41. Statliga skolmyndigheter.
– för elever och barn i en bättre skola.
U.

59. Statens gruvliga risker. M.
60. Tillträde till Rotterdamreglerna. Ju.

42. Tryggad tillgång till kontanter. Fi.

61. Rättssäkerhetsgarantier och hemliga
tvångsmedel. Ju.

43. Statliga servicekontor
– mer service på fler platser. Fi.

62. Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande. Ju.

44. Möjligt, tillåtet och tillgängligt
– förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål. Fi.

63. Behandlingen av personuppgifter
vid Försvarsmakten och Försvarets
radioanstalt. Fö.

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.
48. En lärande tillsyn. Statlig granskning
som bidrar till verksamhetsutveckling
i vård, skola och omsorg. Fi.
49. F-skattesystemet
– några särskilt utpekade frågor. Fi.
50. Ett oberoende public service för alla
– nya möjligheter och ökat ansvar. Ku.
51. Resurseffektiv användning av
byggmaterial. N.
52. Behandling av personuppgifter
vid Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys. S.
53. Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m. S.
54. En effektivare kommunal räddningstjänst. Ju.
55. Styrning och vårdkonsumtion
ur ett jämlikhetsperspektiv.
Kartläggning av socioekonomiska
skillnader i vårdutnyttjande och
utgångspunkter för bättre styrning. S.
56. Bättre kommunikation för fler
investeringar. UD.

64. Utökad tillsyn
över fastighetsmäklarbranschen. Ju.
65. Informationsutbyte vid samverkan
mot terrorism. Ju.
66. Ett mer konkurrenskraftigt system
för stöd vid korttidsarbete. Fi.
67. Ett snabbare bostadsbyggande. N.
68. Nya regler om faderskap
och föräldraskap. Ju.
69. Ökat skydd mot hedersrelaterad
brottslighet. Ju.
70. En arvsfond i takt med tiden.
En översyn av regelverket kring
Allmänna arvsfonden. S.

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]

Med tillit växer handlingsutrymmet.
– tillitsbaserad styrning och ledning
av välfärdssektorn. [47]
En lärande tillsyn. Statlig granskning som
bidrar till verksamhetsutveckling i
vård, skola och omsorg. [48]
F-skattesystemet
– några särskilt utpekade frågor. [49]
Ett mer konkurrenskraftigt system för
stöd vid korttidsarbete [66]
Försvarsdepartementet
Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov. [7]
Några frågor i skyddslagstiftningen. [26]
En lag om operativt militärt stöd
mellan Sverige och Finland. [31]

Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå. Volym 1.
Myndighetsgemensam indelning –
författningsändringar till följd av ny
landstingsbeteckning. Volym 2. [10]

Behandlingen av personuppgifter vid
Försvarsmakten och Försvarets
radioanstalt. [63]

Finansiering av infrastruktur
med skatt eller avgift? [13]

Stärkt straffrättsligt skydd
för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. [2]

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen – en utvärdering. [14]
Gräsrotsfinansiering. [20]

Justitiedepartementet

Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott. [6]

Juridik som stöd för förvaltningens
digitalisering. [25]

En nationell alarmeringstjänst
– för snabba, säkra och effektiva
hjälpinsatser. [28]

Styra och leda med tillit.
Forskning och praktik. [38]

Förenklat förfarande vid vissa beslut
om hemlig avlyssning. [30]

Tryggad tillgång till kontanter. [42]

Aggressionsbrottet och ändringar
i Romstadgan. [33]

Statliga servicekontor
– mer service på fler platser. [43]
Möjligt, tillåtet och tillgängligt
– förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål. [44]

En effektivare kommunal räddningstjänst.
[54]
Tillträde till Rotterdamreglerna. [60]
Rättssäkerhetsgarantier och hemliga
tvångsmedel. [61]

Kamerabevakning i brottsbekämpningen
– ett enklare förfarande. [62]

Socialdepartementet

Utökad tillsyn över
fastighetsmäklarbranschen. [64]

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. [5]

Informationsutbyte vid samverkan mot
terrorism. [65]

Ju förr desto bättre – vägar till
en förebyggande socialtjänst. [32]

Nya regler om faderskap
och föräldraskap. [68]
Ökat skydd mot hedersrelaterad brotts
lighet. [69]

Att bryta ett våldsamt beteende
– återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstående
för våld. [37]

Kulturdepartementet

God och nära vård. En primärvårdsreform.
[39]

Statens stöd till trossamfund i ett
mångreligiöst Sverige. [18]
Konstnär – oavsett villkor? [23]
Ett oberoende public service för alla
– nya möjligheter och ökat ansvar.
[50]
Barns och ungas läsning
– ett ansvar för hela samhället. [57]
Miljö- och energidepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018.
Beslut under osäkerhet. [8]
Mindre aktörer i energilandskapet
– genomgång av nuläget. [15]

Framtidens biobanker. [4]

Behandling av personuppgifter
vid Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys. [52]
Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m. [53]
Styrning och vårdkonsumtion
ur ett jämlikhetsperspektiv.
Kartläggning av socioekonomiska
skillnader i vårdutnyttjande och
utgångspunkter för bättre styrning.
[55]
En arvsfond i takt med tiden.
En översyn av regelverket kring
Allmänna arvsfonden. [70]

Vägar till hållbara vattentjänster. [34]

Utbildningsdepartementet

Statens gruvliga risker. [59]

En strategisk agenda
för internationalisering. [3]

Näringsdepartementet

Ökad trygghet för studerande
som blir sjuka. [9]

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]
Resurseffektiv användning av
byggmaterial. [51]
Särskilda persontransporter
– moderniserad lagstiftning för ökad
samordning. [58]
Ett snabbare bostadsbyggande. [67]

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 tillgodoräknande 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]
Bättre kommunikation för fler
investeringar. [56]
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Regionstyrelsen

Remiss - Framtidens
specialistsjuksköterska (SOU 2018:77)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till socialdepartmentet

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss
Framtidens specialistsjuksköterska (SOU 2018:77).
Region Jönköpings län ställer sig bakom utredningens förslag på en öppen
inriktning på specialistutbildning för sjuksköterskor med kompletterande
synpunkter som redovisas i yttrandet.

Information i ärendet
Utredningens uppdrag är att göra en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet med översynen är att den framtida utbildningen ska möta
hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den kunskap och
förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.
Utredningen ska även analysera vårdens tillgång på och behov av
specialistsjuksköterskor och föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet.
I utredningen presenteras en rad förslag, bland annat, ny examensbeskrivning för
specialistsjuksköterskeutbildning, avancerad klinisk specialistsjuksköterska,
krav på fortbildning i lagstiftning och VULF-avtal.
Region Jönköpings län ställer sig i huvudsak bakom förslaget på en öppen
inriktning på specialistutbildning för sjuksköterskor med de synpunkter som
redovisas i yttrandet. Region Jönköpings län framhåller att det är viktigt att
vårdgivare är delaktiga i innehållet i utbildningarna, för att kompetensbehoven
och utbildningen ska matchas. Vidare är flexibilitet och samverkan mellan
lärosäten av stor vikt. Region Jönköpings läns er positivt på ökad finansiering av
VFU liksom ökat antal fristående kurser.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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Utbildningsdepartementet

Yttrande - Remiss Framtidens
specialistsjuksköterska (SOU 2018:77)
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss
Framtidens specialistsjuksköterska

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig i huvudsak bakom förslaget om en öppen
inriktning på specialistutbildning för sjuksköterskor med de synpunkter som
framförs nedan. Region Jönköpings län framhåller också att det är viktigt att
vårdgivare är delaktiga i innehållet i utbildningarna, för att kompetensbehoven
och utbildningen ska matchas. Vidare är flexibilitet och samverkan mellan
lärosäten av stor vikt. Region Jönköpings läns er positivt på ökad finansiering av
VFU liksom ökat antal fristående kurser. Kompletterande synpunkter lämnas
nedan.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ställer sig bakom förslaget på en öppen inriktning på
specialistutbildning för sjuksköterskor, vilket ger en ökad flexibilitet. Förutom de
tre inriktningarna intensivvård, anestesi och operationsvård bör det även prövas
om barns specifika behov tillgodoses i den öppna inriktningen. Det är viktigt att
utbildningarna utformas utifrån hälso- och sjukvårdens behov och inte utifrån
lärosätenas förutsättningar. Den pågående omställningen till nära vård liksom
ökad psykisk ohälsa måste beaktas tillsammans med vikten av kunskap om
vårdprocesser då det finns behov av ett mer processorienterat arbetssätt. Det är
viktigt att den generella specialistsjuksköterskeexamen innehåller geriatrik och
psykiatri eftersom dessa patientgrupper finns inom alla specialiteter.
Region Jönköpings län anser att arbetslivserfarenhet som sjuksköterska ska vara
ett antagningskrav för specialistsjuksköterskeutbildning. Vår erfarenhet är att det
krävs en omfattande introduktion innan man blir trygg i sin roll som
sjuksköterska, vilket inte kan ersättas av enbart ytterligare utbildning. Vi anser
även att utbildning där arbete och utbildning kombineras underlättar lärande,
varför utbildning på halvfart ofta är en bra lösning.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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Region Jönköpings län vill trycka på att det är viktigt att vi som vårdgivare ges
möjlighet att vara delaktiga i utbildningarnas innehåll, för att kompetensbehoven
och utbildningen ska matchas. Det är också viktigt med flexibilitet mellan
universitet, för att medarbetaren ska kunna läsa grunden så nära hemorten som
möjligt och komplettera med specialisering på annan ort vid behov. Viktigt är
också med en styrning så att universitet och högskolor samverkar för att
säkerställa att utbildningar finns tillgängliga utifrån behovet av långsiktig
kompetensutveckling och jämlik vård i hela landet.
Region Jönköpings län ställer sig även bakom förslaget avancerad klinisk
specialistsjuksköterska som nytt reglerat yrke. Fortsatt arbete behövs med att
tydliggöra kompetensmixen och definiera arbetsuppgifter och att gå mot ett mer
processorienterat arbetssätt. Genom införandet av en ny reglerad utbildning finns
möjlighet till införande av nya roller där så önskas.
När det gäller föreskrifter kring fortbildning finns risk för att för stort fokus läggs
på vidareutbildning genom kurser och konferenser. Effektivt lärande sker i stor
utsträckning i goda lärmiljöer i vardagen, vilket är svårare att föreskriva om och
att mäta. Kunskapsstyrning, att omsätta forskning till praktik och att arbete med
att förbättra kvalitet är viktiga delar av lärande och kompetensutveckling.
Ökad finansiering av VFU välkomnas då ersättningsnivåerna idag inte motsvarar
de kostnader regionen har för VFU. Ökade forskningsanslag skulle också påverka
verksamheten positivt.
Öronmärkta medel för ökat antal fristående kurser är positivt och möjliggör
verksamhets- och personanpassad fortbildning. Kurserna bör tas fram tillsammans
med avnämarna och skulle även kunna ingå i de olika
specialistsjuksköterskeprogrammen.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Maria Frisk
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

PROTOKOLL
UTDRAG
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Genom beslut den 20 juli 2017 bemyndigade regeringen ministern
för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson att
utse en särskild utredare med uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen i syfte att den framtida utbildningen ska möta
hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska (dir. 2017:86). Utredningen ska även analysera vårdens
tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor och föreslå åtgärder
för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. Utredningens
uppdrag innebär även att bedöma behovet av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskor samt att bedöma behovet av en specialiströntgensjuksköterskeexamen. Som särskild utredare förordnades f.d.
förbundsdirektör och ordförande för Röda Korsets högskola Kenth
Nauclér. Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den
15 september 2017 till och med den 5 mars 2018 handläggare
Charlotte Elam. Som sekreterare i utredningen anställdes från och
med den 22 november 2017 departementssekreterare Malin Bolinder
och från och med den 5 december 2017 jurist och specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård Margitta Fröberg.
Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 1 februari
till och med den 2 juni 2018 jurist Helena Scarabin och från och med
den 15 juni till och med den 6 juli samt från och med den 20 augusti
till och med den 31 oktober 2018, studerande John-Erik Bergkvist.
Malin Bolinder har varit huvudsekreterare och anställd på 100 procent,
Margitta Fröberg och John-Erik Bergkvist har varit anställda på
100 procent och Helena Scarabin har varit anställd på 20 procent.
Som experter i utredningen förordnades från och med den
26 oktober 2017 departementssekreterare Malin Bolinder (Utbildningsdepartementet) utredare Lotta Christofferson (Sveriges Kom-

muner och Landsting), utredare Tomas Egeltoft (Universitetskanslersämbetet), utredare Therese Falén (Socialstyrelsen), förbundsombudsman Ulla Falk (Vårdförbundet), universitetslektor Isabell
Fridh (Högskolan i Borås), departementssekreterare Linda Hindberg
(Socialdepartementet), enhetschef Anna Humble (Karolinska Institutet) och ämnesråd Ann-Charlotte Wallin (Utbildningsdepartementet). Malin Bolinder entledigades från och med den 22 november 2017. I hennes ställe förordnades från och med samma dag
departementssekreterare Lisa Midlert (Utbildningsdepartementet)
som expert. Lotta Christoffersson entledigades från och med den
19 mars 2018. I hennes ställe förordnades från och med samma dag
handläggare Lisa Davidsson (Sveriges Kommuner och Landsting)
som expert. Linda Hindberg entledigades från och med den
19 mars 2018. I hennes ställe förordnades från och med samma dag
departementssekreterare Nela Söder (Socialdepartementet) som
expert. Therese Falén entledigades från och med den 19 juni 2018.
I hennes ställe förordnades från och med samma dag jurist Hossein
Kamali (Socialstyrelsen) som expert.
Utredningen (U 2017:08) har tagit namnet Utredningen om
specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar. Härmed överlämnas Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar sitt
betänkande Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).
Uppdraget är därmed slutfört.
Stockholm den 1 november 2018
Kenth Nauclér
/Malin Bolinder
Margitta Fröberg
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Sammanfattning

Specialistsjuksköterskor ansvarar för avancerad omvårdnad inom
hälso- och sjukvården och är en förutsättning för att en jämlik och
säker vård ska kunna bedrivas utifrån vetenskap och beprövad
erfarenhet. Bristen på specialistsjuksköterskor urholkar hälso- och
sjukvårdens möjlighet att säkerställa hälsa, lindra lidande och främja
en värdig död. Denna brist har även lett till växande vårdköer,
inställda operationer och stängda vårdavdelningar. I stort sett alla
politiska partier och andra beslutsfattare i vården är eniga om att det
krävs en rad åtgärder för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor
och stärka yrkets attraktivitet. För att på kort sikt lösa den uppkomna situationen har en rad tillfälliga satsningar genomförts med
varierande resultat. Att främja yrkets attraktivitet och öka tillgången
på specialistutbildade sjuksköterskor kräver hållbara åtgärder både
på kort och på lång sikt. För att behålla specialisterna i vården
behöver kompetensen användas i verksamheten så att kvaliteten i
vården ökar. Det behövs även fler utbildningsvägar som skapar möjligheter till karriärutveckling för specialistutbildade sjuksköterskor.
I betänkandet presenterar utredningen ett förslag till lösning som
består av olika åtgärder som sammantaget ska förbättra kompetensförsörjningen av specialistsjuksköterskor och därmed också patientsäkerheten. Ytterst fokuserar utredningen på att skapa en infrastruktur
för att stärka både specialistutbildningen och den specialistutbildade
sjuksköterskans yrkesroll i framtidens hälso- och sjukvård. Centrala
faktorer för att åstadkomma detta är dels att förse arbetsgivarna med
verktyg för en hållbar planering av kompetensförsörjningen, dels att
införa krav på fortbildning i enlighet med EU-rättsliga krav för att
på så sätt öka patientsäkerheten. Förslagen i betänkandet leder samlat till nya roller och fler utbildningsmöjligheter för den specialistutbildade sjuksköterskan vilket ökar såväl förutsättningarna för ett
livslångt lärande som attraktiviteten för yrket. För att ytterligare
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kvalitetssäkra den framtida specialistutbildningen bedömer utredningen att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och den
vårdvetenskapliga forskningen behöver stärkas i form av ett avtal
(VULF-avtal) motsvarande det så kallade ALF-avtalet. Vårdens snabba
förändring och utveckling, där en majoritet av insatserna bedrivs
inom den nära vården, ställer ökade krav på att specialistsjuksköterskan arbetar utifrån evidensbaserade kunskaper varför utredningen föreslår en förstärkning av regelverket för förenade anställningar genom att lyfta vårdvetenskapen och därmed stärka vårdkvaliteten och i förlängningen patientsäkerheten.

Utredningens uppdrag och utgångspunkter
Utredningens uppdrag är att göra en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet med översynen är att den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge
studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt
arbeta som specialistsjuksköterska. Utredningen ska även analysera
vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor och föreslå
åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. Vidare ska utredningen även bedöma behovet av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen samt bedöma behoven av en specialiströntgensjuksköterskeexamen.
Eftersom utredningens översyn berör både området för högre
utbildning och forskning och hälso- och sjukvårdens verksamhet har
avstamp tagits i de regelverk som styr dessa två sektorer vilka båda
utgår från kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. I högskolan
uttrycks detta bland annat genom utbildningens examenskrav som
anger att studenten ska visa kunskap om områdets vetenskapliga
grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
och sambandets betydelse för yrkesutövningen. För hälso- och sjukvården uttrycks det dels genom vårdgivarens ansvar för att vården
bedrivs så att kraven på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen
uppfylls och dels genom hälso- och sjukvårdspersonalens personliga
ansvar för att i enlighet med patientsäkerhetslagen utföra sitt arbete
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ytterst
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handlar detta om att vården ska vara evidensbaserad och bedrivas så
att en hög grad av patientsäkerhet kan uppnås.
I enlighet med kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet har
utredningen beslutat om ytterligare en utgångspunkt: forskningen.
Utredningens förslag ska så långt som möjligt vara förankrade i forskningen och därmed stärka den koppling som finns mellan examen i
högskolan och den evidensbaserade vården.
Ytterligare ett perspektiv som är vägledande för utredningen
utgörs av definitionen av samhällsviktiga utbildningar inom högskolans område. Med utgångspunkt i regeringens bedömning i propositionen som föregick införandet av 1993 års högskolereform bedömer utredningen att de förslag som presenteras i betänkandet är
att anse som särskilt skyddsvärda ur ett samhällsperspektiv och att
en ökad statlig styrning därmed är befogad inom både högskoleområdet och inom hälso- och sjukvårdens område.

Utredningens bedömning över vad som behöver göras
För att öka såväl tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor i
vården som attraktiviteten för yrket har utredningen i sina överväganden kommit fram till att det behövs åtgärder som löser problemen både på kort och på lång sikt. Utredningen föreslår därför
förändringar i de bestämmelser som styr hälso- och sjukvården och
högskolan. Att skapa en sammanhållen infrastruktur för specialistsjuksköterskor är ett mål. Utredningens uppfattning är att ett förtydligande och ett förstärkande av befintlig reglering ger vårdgivarna
de verktyg som behövs för planering av kompetensförsörjningen
och att fler utbildningsmöjligheter i högskolan för sjuksköterskor
som vill specialistutbilda sig ökar yrkets attraktivitet.
Utredningens bedömning över vad som behöver göras utgår från
att vårdgivarna i hälso- och sjukvården inte omhändertar specialistsjuksköterskans kompetens i tillräcklig utsträckning och att yrket
därför inte upplevs så attraktivt som det har potential att vara. Samtliga avnämare till utredningen är eniga om specialistsjuksköterskans
centrala roll för en patientsäker vård av hög kvalitet. Trots detta
menar utredningen att på flera avgörande punkter behandlas de specialistutbildade sjuksköterskorna styvmoderligt av arbetsgivarna.
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Det saknas till exempel kunskap om vad specialistsjuksköterskans
kompetens består i och vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket, vilket
ytterst kan påverka lönebildningen negativt då arbetsgivarna inte
känner till vad som ska lönesättas. Vård- och omsorgspersonal utgör
den största yrkesgruppen på svensk arbetsmarknad och samtidigt
som de upplever samvetsstress i sitt arbete står de för den högsta
andelen sjukfall (2014) i Sverige. Utredningen föreslår därför en rad
åtgärder i form av goda exempel som vårdgivarna kan vidta.
Möjlighet till fortbildning genom individuella kompetensutvecklingsplaner som upprättas i samråd med arbetsgivaren och tillgång
till fristående kurser i högskolan för att utvecklas inom yrket utifrån
en vetenskaplig nivå skulle enligt utredningen öka attraktiviteten
och tillgången av specialistsjuksköterskor. För att ytterligare stärka
kvaliteten i den evidensbaserade vården krävs även en satsning på den
vårdvetenskapliga forskningen och på förenade anställningar.

Åtgärder för ökad tillgång och behov
av specialistsjuksköterskor
Det finns en bred samsyn hos avnämare till utredningen att det på
kort och på lång sikt behövs fler specialistsjuksköterskor i vården,
vilket även stöds av flertalet myndigheters prognoser över olika
bristyrken. För att kunna avgöra vårdens tillgång och behov inom
olika specialistområden och få en djupare förståelse för bristens omfattning har utredningen gjort en inventering av de bestämmelser
och styrdokument som vårdgivarna har att förhålla sig till i fråga om
kompetenskrav och kompetensförsörjning. Vilka verktyg använder
hälso- och sjukvårdshuvudmän och vårdgivare för att bedöma och
prognosticera behov och tillgång på kort och på lång sikt? Utredningens bedömning är att trots en samstämmighet bland avnämare
om bristen och dess konsekvenser med stängda vårdavdelningar och
inställda operationer, saknar vårdgivare ledningssystem till hjälp för
att göra hållbara prognoser av kompetensbehoven i sin planering av
kompetensförsörjningen. Andra faktorer som ökar svårigheten att
bedöma tillgång och behov av specialister är bristen på krav på vårdgivarna i fråga om uppföljning och kartläggning av kompetens, avsaknaden av anställningar för specialistsjuksköterskor och obefintlig
definition av arbetsuppgifter i systemet för arbetsidentifikation, samt
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det faktum att endast ett fåtal arbetsuppgifter i vården kräver en viss
utbildning för att utföras. Sammantaget bedömer utredningen att
nämnda faktorer lett till dagens brist och till att specialistsjuksköterskeyrket inte upplevs som ett attraktivt yrke. Det finns dock åtgärder
som kan sättas in för att komma till rätta med problemet.
Rekryteringen av specialistsjuksköterskor är ett område som kan
förbättras genom att platsannonser anger vilken specialitet som söks
i de anställningar som utlyses. Platsannonser är ofta så flexibelt
utformade att det inte tydligt framgår om det krävs specialistkunskaper eller inte. I majoriteten av annonserna söks en grundutbildad
sjuksköterska och det är meriterande med specialistkunskap. För
den sökande är det oklart om specialistkunskap gör skillnad eller
inte. Det är dessutom svårt att veta något om arbetsuppgifternas
svårighetsgrad och om det finns löneutrymme för specialistkunskaper när annonsen ger sken av att det går lika bra med en sjuksköterska på grundnivå.
Mot denna bakgrund föreslår utredningen att hälso- och sjukvårdens krav på att kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras, särskilt ska
avse verksamhetens kompetensförsörjning och kompetensutveckling avseende avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt
att god vård ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har
kompetens för uppgiften. Utredningens bedömning är att vårdgivarna bör använda det föreskrivna ledningssystemet som ett verktyg för att på kort och på lång sikt inventera, identifiera och planera
för vårdens kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Åtgärder som krävs för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet
Goda exempel som vårdgivarna kan vidta
Utredningen har identifierat en rad goda exempel på åtgärder som
vårdgivarna kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. Vårdgivarna bör definiera specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter så att dessa synliggörs och värdesätts korrekt i systemet för
arbetsidentifikation. Detta skulle även möjliggöra en högre grad av
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lönedifferentiering än i dag då arbetsuppgifterna som specialistsjuksköterskan utför blir kända. Vårdgivarna bör tillskapa specifika
anställningar för specialistsjuksköterskan utifrån respektive område
för specialisering för att både tydliggöra och synliggöra behoven av
dessa och därmed öka incitamenten för sjuksköterskor att specialistutbilda sig. Samtidigt blir tillskapandet av specifika anställningar ett
verktyg för vårdgivarna i komptensförsörjningsplaneringen. Vårdgivarna bör även vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i form av
planer och rutiner som säkerställer systematisk fortbildning, modeller för arbetstidsförkortning och kartläggning av åtgärdsplaner för
arbetsbelastning och stressrelaterade sjukskrivningar. Dessutom bör
vårdgivarna arbeta systematiskt med att förbättra ledarskapet hos
chefer genom till exempel utbildning och andra kompetenshöjande
insatser.
Åtgärder som staten kan vidta
Utredningen redovisar tre olika åtgärder som staten kan vidta för att
öka attraktiviteten samt tillgången på utbildade specialistsjuksköterskor. Det första förslaget om krav på ledningssystem i fråga om
systematisk verksamhetsutveckling för kompetensförsörjningen har
beskrivits ovan. Det andra förslaget innebär att det ska ställas krav
på systematisk och fortlöpande fortbildning för att Sverige ska uppfylla kravet i yrkeskvalifikationsdirektivet 2013/55/EU och för att
öka patientsäkerheten. Trots att det enligt lagstiftningen krävs att
hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet bedömer utredningen
att uppdatering av befintlig utbildning är i dag nästintill obefintlig.
Kravet på att medlemsstaterna ska säkerställa att det finns förutsättningar för hälso- och sjukvårdspersonal att fortbilda sig saknas i
svensk rätt.
Det tredje förslaget som utredningen föreslår innebär ett ökat
antal fristående kurser i högskolan inom ämnesområden som är relevanta för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor,
röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. För att den
forskning och vetenskapliga utveckling som sker vid universitet och
högskolor ska komma vården till del krävs att fortbildning i högskolan
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möjliggörs i högre utsträckning än i dag. Universitet och högskolor
ska därför tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud
för fristående kurser i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte. Innehållet i kurserna ska vara avpassat så att utvecklingen i vården följs.
Uppdragen till lärosätena ska ges i sammanhållna fyraårsperioder för
vilka öronmärkta medel ska tillföras. Totalt beräknas medel för uppdraget omfatta 54 miljoner kronor per år.

Avancerad klinisk specialistsjuksköterska
införs som nytt reglerat yrke
De senaste 20 åren har den svenska hälso- och sjukvården, där specialistsjuksköterskan ska verka, förändrats på många sätt. Dels har
vården överlag blivit mer komplex både medicinskt och tekniskt
samtidigt som antalet vårdplatser minskat och dels bedrivs en stor
del av vården i dag utanför sjukhusen. Vården står även inför utmaningar som handlar om att styrningen av vården är fragmentiserad
med oklar rollfördelning och bristande samordning mellan öppen
vård och sluten vård med ett stort antal olika aktörer som verkar
inom både den öppna och den slutna vården. Sammantaget kräver
detta tillgång på välutbildade sjuksköterskor som både kan samordna
vården och ge rätt information om patienternas tillstånd för att
patienterna själva ska kunna bedöma hur de kan främja sin hälsa,
hantera sin sjukdom och även få kunskap om när de behöver söka
hjälp för sitt tillstånd.
För att framtidens hälso- och sjukvård och dess förändrade behov
ska kunna tillgodoses ska det införas en ytterligare specialistnivå
utöver dagens specialistsjuksköterskeexamen. Utredningen föreslår
att en ny yrkesexamen på avancerad nivå förs in i högskolan. Den
avancerade kliniska specialistsjuksköterskeexamen ska ligga till grund
för legitimation som avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS).
Den tvååriga utbildningen ska spegla behoven i den svenska vårdkontexten och utgöra en ny yrkesroll som leder till ökad vårdkvalitet
för patienterna genom fördjupade kunskaper inom både medicinsk
vetenskap och vårdvetenskap vilket ger sjuksköterskan de verktyg
som behövs för att kunna ta ett helhetsansvar för patienten inom valt
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område för specialisering. Den avancerade kliniska specialistsjuksköterskan ska agera både autonomt och i samverkan med andra professioner och diagnosticera sjukdom och ohälsa, remittera vid behov,
ge egenvårdsråd, undervisa och handleda kollegor och studenter samt
koordinera vårdinsatser. I praktiken kan AKS i högre grad än specialistsjuksköterskor i kraft av sina befogenheter och fördjupade kunskaper driva egna mottagningar i till exempel glesbygd för äldre multisjuka patienter med stort behov av kontinuitet i vårdkedjan, vilket
främjar jämlikheten. Yrkesrollen kommer även att öka attraktiviteten för sjuksköterskor genom att utgöra ytterligare en karriärväg för
sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig.

En förändrad specialistsjuksköterskeexamen
Den pågående utvecklingen inom hälso- och sjukvården skapar ett
ständigt behov av nya utbildningar och förändringar av befintliga
utbildningar för att dessa ska följa vårdens behov och utveckling.
Utredningen föreslår att specialistsjuksköterskeexamen fortsatt ska
vara en yrkesexamen på avancerad nivå som uppnås efter fullgjorda
kursfordringar om 60 högskolepoäng. Den nya examen ska utformas
som en specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering. Därutöver ska det för examen anges tre särskilda områden
för specialisering mot anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård. De tre angivna områdena för specialisering syftar till att upprätthålla den nödvändiga kompetensen som behövs i samhället inom
områdena akutsjukvård, operation och intensivvård. Specialistsjuksköterskeutbildningens utformning gör den långsiktigt hållbar i enlighet med de principer som gäller för examensbeskrivningarna. Olika
innehållsliga uppläggningar av utbildningen kan leda till samma mål
och lärosätena ska ha både frihet och ansvar för valet av olika vägar
till dessa mål. Utredningens förslag till specialistsjuksköterskeexamen minskar även inlåsningseffekter för specialistsjuksköterskan och
kan i högre utsträckning än i dag säkerställa att sjuksköterskan med
sin breda kompetens och djupa kunskapsbas kan arbeta inom respektive område för specialisering.
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Kraven för tillträde till specialistsjuksköterskeexamen
Utredningens bedömning är att krav på särskild behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen kan utgöra ett hinder
för försörjningen av specialistsjuksköterskor. Om universitet och
högskolor uppställer krav på särskild behörighet i form av arbetslivserfarenhet kan inte de individer som saknar arbetslivserfarenhet
antas till utbildningen. Förmodligen är det rimligt att anta att utan
krav på särskild behörighet skulle fler individer kunna antas till specialistsjuksköterskeutbildningen. Krav på särskild behörighet för
tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen bör fortsatt vara
upp till respektive lärosäte att besluta om. Utredningen vill särskilt
betona att de krav som ställs på särskild behörighet måste i enlighet
med lagstiftningen vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna
tillgodogöra sig utbildningen.
Fortsatt statligt ansvar för specialistsjuksköterskeutbildningen
Utredningens bedömning är att staten fortsatt ska vara ansvarig för
specialistsjuksköterskeutbildningen och att utbildningen ska bedrivas
i form av högskoleutbildning vid universitet och högskolor samt av
enskilda utbildningsanordnare. Detta för att säkerställa att specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter även fortsättningsvis kan bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Förslag som stärker samverkan
mellan lärosäten och vårdgivare
VULF-avtal bör ingås mellan staten och vårdgivare
För att stärka kvaliteten och tillgodose det nödvändiga platsantalet i
den verksamhetsförlagda utbildningen bör lärosäten och vårdgivare
ingå ett så kallat VULF-avtal, motsvarande det så kallade ALF-avtalet för läkare. Utredningen bedömer att ett avtal kommer förbättra
planeringsförutsättningarna i den verksamhetsförlagda utbildningen
för avtalsparterna genom att säkra tillgången på erforderligt antal
VFU-platser, öka kvaliteten och uppföljningen av verksamheten,
skapa likvärdiga ersättningsnivåer samt minska både lärosätens och
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vårdgivares administrativa börda. Avtalet ska även bidra till en viktig
förstärkning av den vårdvetenskapliga forskningen genom att 200 miljoner kronor årligen tillförs avtalet. Medlen ska fördelas inom ramen
för avtalets regionala samverkan och syftar dels till att stimulera ett
ökat antal förenade anställningar för specialistsjuksköterskor, dels till
att öka vårdkvaliteten genom att vårdvetenskapliga forskningsresultat når ut till patienterna och kan omsättas i praktiken, i ökad omfattning jämfört med i dag.
Ett råd under regeringen för samverkan på nationell nivå
Det finns behov av att ytterligare formalisera samverkan om utbildning och kompetensförsörjningsfrågor för avancerade kliniska
specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor. Utredningen föreslår därför att det inrättas
ett råd inom Regeringskansliet för strategiska frågor om samverkan
mellan staten och huvudmännen. Rådet ger regeringen möjlighet att
fortlöpande få information i frågor som rör kompetensförsörjningen
för nämnda yrkesgrupper och om olika utbildningsfrågor som
dimensionering och kursutbud baserat på prognoser om tillgång och
behov, samt hur den befintliga kompetensen kan användas mer effektivt. Rådet ska bestå av avnämare till utbildningarna i form av representanter från till exempel professions- och fackföreningar, specialistföreningar, lärosäten, vårdgivare (landsting, kommuner, privata aktörer) och vissa departement och myndigheter.

Det finns behov av en förändrad examensbeskrivning
för barnmorskeutbildningen
Utredningen bedömer att det finns behov av en förändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen, men lämnar trots detta inga
förslag om en förändrad utbildning. I utredningens direktiv anges att
omfattningen på barnmorskeexamen ska vara densamma som i dag,
det vill säga 90 högskolepoäng och att kravet på utfärdad legitimation som sjuksköterska ska ligga fast. Svenska Barnmorskeförbundet
och samtliga av de lärosäten som utbildar barnmorskor har framfört
önskemål om en direktutbildning till barnmorska, alternativt en förlängning av dagens utbildning. Nämnda avnämare anser att dagens
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utbildning inte rymmer den kunskap som anses nödvändig för
utövandet av barnmorskeyrket. Utredningen tillsatte i januari 2018
en referensgrupp bestående av experter inom barnmorskeutbildningen för att diskutera utformningen av en förändrad utbildning.
Dessvärre framförde referensgruppens deltagare att de inte hade för
avsikt att bistå utredningen i arbetet med en förändrad utbildning.
Utredningen uppfattar att det saknas stöd för ett reformarbete i
fråga om en förändrad barnmorskeutbildning inom ramen för utredningens uppdrag och utredningen har därför inte kunnat fullgöra
uppdraget i denna del.

Specialiströntgensjuksköterskeexamen
ska inte föras in i högskolan
Utredningen bedömer att specialiströntgensjuksköterskeexamen inte
ska införas i högskolan. Utredningens uppfattning är att respektive
specialistområde i omfattning i dag inte motsvarar en yrkesexamen
om 60 högskolepoäng. Utredningens analys och bedömning ska ses
mot bakgrund av den begränsade tid som stått till utredningens
sammanlagda förfogande. Utredningen föreslår därför att regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet att ytterligare utreda
vilka förutsättningar som finns för de lärosäten som har examenstillstånd för röntgensjuksköterskeexamen att bedriva och genomföra
en specialiströntgensjuksköterskeexamen. Utredningen bedömer att
utvecklingen inom området för röntgensjuksköterskeyrket går
snabbt både i tekniskt och medicinskt avseende, vilket ställer stora
krav på tillgång till fortbildning och vidareutbildning för röntgensjuksköterskor. Utredningen vill framhålla lärosätenas möjligheter
att erbjuda generella examina som innebär att flera lärosäten redan
i dag erbjuder både utbildningsprogram och fristående kurser på
avancerad nivå för röntgensjuksköterskor. Nuvarande kursutbud är
dock för litet för att det ska vara möjligt att tillgodose vårdens behov
av kompetensutveckling. Utredningen föreslår mot denna bakgrund
ett ökat antal fristående kurser i högskolan, som tidigare beskrivits.
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Specialist nurses are responsible for providing advanced nursing
within health and medical care, and are necessary in order for equal,
safe care to be provided on the basis of science and proven experience. The shortage of specialist nurses undermines the opportunities
for health and medical care to ensure good health, alleviate suffering
and support dignified death. This shortage has also led to growing
waiting lists, cancelled operations and ward closures. Virtually all the
political parties and other decision-makers within healthcare agree
that a number of measures are needed in order to improve access to
specialist nurses and make the profession more attractive. To
provide a short-term solution to the situation that has arisen, a
number of temporary initiatives have been carried out with varying
results. Promoting the attractiveness of the profession and increaseing access to nurses with specialist training will require both shortand long-term measures. In order to retain specialists within healthcare, skills need to be used within healthcare operations to improve
the quality of care. There is also a need for more training paths to
create opportunities for the career development of nurses with
specialist training.
In this report, the Inquiry presents a proposed solution that
consists of various measures which, as a whole, will improve the
skills supply of specialist nurses and thereby improve patient safety.
Ultimately, the Inquiry focuses on creating an infrastructure to
strengthen both specialist training and the professional role of
nurses with specialist training within the health and medical care of
the future. Key factors for achieving this include providing employers
with tools for planning the skills supply in a sustainable manner, and
introducing further training requirements in accordance with EU
legislative requirements, thereby improving patient safety. Taken
together, the proposals in this report lead to new roles and additional
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training for nurses with specialist training, improving both the
conditions for life-long learning and the attractiveness of the profession. In order to further quality assure future specialist training,
the Inquiry is of the opinion that work-based training and care
science research need to be strengthened via an agreement (a workbased training and research agreement) corresponding to the national
medical training and research agreement. Rapid changes and developments within healthcare, where the majority of initiatives are carried
out within close care, place growing demands on specialist nurses
working on the basis of evidence-based knowledge, which is why the
Inquiry proposes that the regulations for combined employment be
strengthened by promoting care science, thus strengthening the
quality of care and ultimately patient safety.

The Inquiry’s remit and starting points
The Inquiry’s remit is to carry out a review of specialist nurse
training. The aim of this review is that the training of the future
should meet the changed needs of health and medical care, and should
give students the knowledge and abilities required to work independently as specialist nurses. The Inquiry shall also analyse healthcare’s
access to and need for specialist nurses, and shall propose measures to
increase the attractiveness of the specialist nursing profession. The
Inquiry shall also assess the need for an updated qualification descriptor for the Postgraduate Diploma in Midwifery and shall assess
the need for a Postgraduate Diploma in Specialist Radiography.
Since the Inquiry’s review affects both the higher education and
research field and health and medical care operations, the regulations
that govern these two sectors – both of which are based on demands
for science and proven experience – have been taken as a starting
point. Within higher education, this is expressed for example through
higher education qualification requirements stipulating that students
shall demonstrate knowledge of the scientific basis of the field and
an insight into current research and development work, as well as
knowledge of the link between science and proven experience and
the significance of this link for professional practice. For health and
medical care, this is expressed both through the care provider’s
responsibility for care being run so that the requirements of good
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health in accordance with the Health Care Act being met, and
through the personal responsibility of health and medical care staff
for carrying out their work in agreement with science and proven
experience, in accordance with the Patient Safety Act. Ultimately,
this is about care being evidence-based and being carried out so that
a high degree of patient safety can be achieved.
In accordance with the demands for science and proven experience,
the Inquiry has also decided on an additional starting point: research.
As far as possible, our proposals shall have the backing of research
and shall thereby strengthen the link between higher education
qualifications and evidence-based care.
An additional perspective that provides guidance for the Inquiry
is the definition of higher education that is essential to society.
Taking as a starting point the Government’s assessment in the bill
that preceded the introduction of the 1993 higher education reform,
the Inquiry is of the opinion that the proposals presented in this
report should be seen as worthy of particular protection from a
societal perspective, and that increased state control is thus
warranted within the fields of both higher education and health and
medical care.

The Inquiry’s assessment of what needs to be done
In order to increase both access to nurses with specialist training in
care and the attractiveness of the profession, the Inquiry has decided
in its considerations that there is a need for measures that solve these
problems in both the short and long terms. The Inquiry therefore
proposes changes to the provisions that govern health and medical
care and higher education. Creating a coherent infrastructure for
specialist nurses is one objective. The Inquiry’s perception is that
clarifying and strengthening existing regulations would give care
providers the tools needed for planning the skills supply, and that
more higher education opportunities for nurses wishing to carry out
specialist training would make the profession more attractive.
The Inquiry’s assessment of what needs to be done is based on
health and medical care providers not making sufficient use of
specialist nurses’ skills, and the profession therefore not being seen
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to be as attractive as it potentially could be. All the Inquiry’s stakeholders agree that specialist nurses play a central role in ensuring
high quality care that is safe for patients. Despite this, the Inquiry is
of the opinion that in several key respects nurses with specialist
training are treated unfairly by their employers. For example, there
is a lack of knowledge regarding what specialist nurses’ skills consist
of and which duties are included in the role, which ultimately can
have a negative impact on salaries due to employers not knowing
what should be remunerated. Health and medical care staff make up
the biggest professional group in the Swedish labour market, and
while they experience stress of conscience in their work, they also
account for the highest proportion of sickness cases (2014) in
Sweden. The Inquiry therefore proposes a number of measures in
the form of good examples that can be taken by care providers.
According to the Inquiry, the possibility of further training
through individual skills development plans drawn up in consultation
with the employer and access to independent higher education
courses in order to develop within the profession on a scientific basis
would increase the attractiveness of and access to specialist nurses.
In order to further strengthen the quality of evidence-based care, a
focus on care science research and combined employment is also
needed.

Measures to increase access to
and the need for specialist nurses
There is a broad consensus among the Inquiry’s stakeholders that
more specialist nurses are needed within healthcare in both the short
and long terms, and this is supported by most government agencies’
forecasts of various shortages of workers. In order to ascertain healthcare’s access and needs within various specialist areas and to get a
deeper understanding of the extent of the shortage, the Inquiry has
inventoried the provisions and steering documents that care providers can refer to in connection with competence requirements and
skills supply. Which tools do health and medical care authorities and
care providers use to assess and forecast needs and access in the short
and long terms? The Inquiry’s assessment is that, despite agreement
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among stakeholders on the shortages and their consequences in terms of ward closures and cancelled operations, care providers lack
management systems to help produce sustainable forecasts of skills
requirements in their skills supply planning. Other factors that make
it harder to assess access to and the need for specialists include the
lack of requirements placed on care providers when it comes to
monitoring and mapping skills, the lack of services for specialist
nurses and the lack of work duty definitions in the work identifycation system, as well as the fact that only a few work duties within
health care require specific training in order to be carried out. Overall, the Inquiry is of the opinion that these factors have led to the
current shortage and to the specialist nursing profession not being
seen as attractive. However, there are measures that can be taken to
rectify the problem.
The recruitment of specialist nurses is one area that can be
improved by stating which specialisation is sought for advertised
positions in job adverts. Job adverts are often drawn up in such a
flexible manner that it is not clear whether or not specialist knowledge is required. The majority of adverts state that a nurse with basic
training is required, and that specialist knowledge would be an
advantage. It is not clear to applicants whether specialist knowledge
would make a difference. It is also hard to know anything about the
difficulty of the work duties and whether there is any salary scope
for specialist knowledge when the advert suggests that basic training
would be enough.
Against this background, the Inquiry proposes that health and
medical care’s requirements for quality within health and medical
operations should be systematically and continuously developed and
ensured, that they should refer specifically to operational skills supply
and skills development in relation to advanced clinical specialist
nurses, midwives, radiographers and specialist nurses, and that good
quality care should be provided by health and medical staff who have
the right skills for the job. The Inquiry’s assessment is that care providers should use the prescribed management system as a tool for
inventorying, identifying and planning for healthcare’s skills supply
and skills development in both the long and short terms.

33

Summary

SOU 2018:77

Measures required to improve the attractiveness
of the specialist nursing profession
Good examples that care providers can adopt
The Inquiry has identified a number of good examples of measures
that can be taken by care providers to improve the attractiveness of
the specialist nursing profession. Care providers should define the
duties of specialist nurses so that these duties are seen and valued
correctly within the work identification system. This would also
allow for a higher degree of salary differentiation than is currently
the case, as the work duties carried out by specialist nurses would be
recognised. Care providers should create specific positions for
specialist nurses based on the relevant specialisation, to both clarify
and highlight the need for these and thus increase the incentives for
nurses to carry out specialist training. At the same time, the creation
of positions will represent a tool for care providers in their skills
supply planning. Care providers should also carry out the necessary
measures to improve the working environments for nurses and
specialist nurses in the form of plans and routines to ensure systematic
further training, models for reducing working hours and mapping
action plans for workloads and stress-related sick leave. Care providers should also work systematically to improve managers’ leadership, for example through training and other skills improvement
initiatives.
Measures that the state can carry out
The Inquiry reports on three different measures that the state can
carry out to increase the attractiveness of and access to trained specialist
nurses. The first proposal, on management system requirements for
systematic operational development for skills provision, has been
described above. The second proposal involves placing demands for
systematic and ongoing further training in order for Sweden to meet
the requirements of the Directive on the recognition of professional
qualifications (2013/55/EU) and to improve patient safety. Despite
the legislation requiring health and medical care staff to carry out
their work in compliance with science and proven experience, the
Inquiry is of the opinion that the updating of existing training is
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currently almost non-existent. The requirement for member states
to ensure that the conditions are in place for health and medical care
staff to carry out further training is not covered in Swedish law.
The Inquiry’s third proposal involves an increase in the number
of independent higher education courses within subject areas of
relevance to advanced clinical specialist nurses, midwives, radiographers and specialist nurses. In order for higher education’s research
and scientific developments to benefit healthcare, further training at
higher education institutions must be made possible to a greater
extent than is currently the case. Higher education instituteions
should therefore provide a broad, flexible and predictable offering of
independent courses for the purposes of continuing and further
education. The content of these courses should be adapted to follow
developments within healthcare. The remit to educational institutions should be given over consecutive four-year periods, for which
earmarked funding should be provided. The total funding for this
remit is estimated at SEK 54 million per year.

Introducing advanced clinical specialist nurses
as a new regulated profession
Over the course of the last 20 years, Swedish health and medical care
– within which specialist nurses will work – has undergone many
changes. In general, healthcare has become more complex in both
medical and technological terms while the number of hospital beds
has fallen, and a large proportion of healthcare is now provided
outside hospitals. Healthcare also faces challenges involving the
fragmentation of healthcare management with an unclear distribution
of roles and a lack of coordination between in-patient and out-patient
care, with a large number of actors working within both forms of care.
This requires access to highly trained nurses who can coordinate
healthcare and provide accurate information about patients’ conditions
so that patients can decide for themselves how to promote good
health, manage their diseases and know when they need to ask for
help with their conditions.
In order to meet the needs of the health and medical care of the
future and its changing requirements, an additional specialist level
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should be introduced over and above the current Postgraduate
Diploma in Specialist Nursing. The Inquiry proposes that a new
higher education professional qualification be introduced at secondcycle level. The Advanced Clinical Postgraduate Diploma in Specialist
Nursing should form the basis for qualification as an advanced
clinical specialist nurse.
This two-year programme should reflect the needs in the Swedish
healthcare context and represent a new professional role that leads
to increased quality of care for patients through in-depth knowledge
within both medical science and care science, giving nurses the tools
needed to take overall responsibility for the patient within the
chosen specialisation. The advanced clinical specialist nurse should
act both autonomously and in cooperation with other professions,
and should diagnose disease and ill-health, refer patients if necessary,
provide self-care advice, teach and supervise colleagues and students,
and coordinate care interventions. In practice, advanced clinical
specialist nurses can – to a greater extent than specialist nurses – run
their own clinics, as a result of their authorities and their in-depth
knowledge, in e.g. rural areas for older patients with multiple
diagnoses and a significant need for continuity within the care chain,
thereby promoting equality. The professional role will also increase
attractiveness for nurses by offering an additional career path for
nurses who want to carry out specialist training.

An amended Postgraduate Diploma in Specialist Nursing
Ongoing developments within health and medical care create a
continuous need for new education programmes and changes to
existing programmes to ensure that they keep abreast of healthcare
needs and developments. The Inquiry proposes that the Postgraduate Diploma in Specialist Nursing should continue to be a
professional qualification at second-cycle level that is achieved on
completing course requirements worth 60 higher education credits.
The qualification should have four specialisations: three set specialisations and a fourth different specialisation. The three set specialisations should be anaesthesia care, intensive care and operating theatre
care. These specialisations should be regarded as beginner professions
that aim to maintain the necessary skills needed in society within the
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fields of emergency care, operating theatre care and intensive care.
The design of specialist nurse training makes it sustainable in the
long term in accordance with the principles that apply for the
qualification descriptors. Different content structure can lead to the
same objectives, and the educational institutions should have both
freedom and responsibility for the choice of different paths that lead
to these objectives. The Inquiry’s proposed Postgraduate Diploma
in Specialist Nursing also reduces lock-in effects for specialist
nurses, and can ensure that nurses – with their broad expertise and
in-depth knowledge bases – can work within each specialisation area
to a greater extent than is currently the case.
Entry requirements for the Postgraduate Diploma
in Specialist Nursing
The Inquiry’s assessment is that specific eligibility requirements for
specialist nurse training may present an obstacle to the supply of
specialist nurses. If higher education institutions set specific eligibility
requirements in the form of professional experience, those individuals
who do not have professional experience cannot be accepted for the
programme. It is probably reasonable to assume that without specific
eligibility requirements, more students would be accepted for specialist
nurse training. It should still be up to each educational institution to
decide on specific eligibility requirements for specialist nurse training.
The Inquiry would particularly like to emphasise that, according to
the legislation, the specific eligibility requirements imposed must be
necessary for the student to be able to assimilate the education
successfully.
Continued state responsibility for specialist nurse training
The Inquiry’s assessment is that the state should continue to be
responsible for specialist nurse training, and that this training should
be provided in the form of higher education and by individual
education providers. This is to ensure that work duties can continue
to be carried out on the basis of science and proven experience.

37

Summary

SOU 2018:77

Proposals to strengthen cooperation between
educational institutions and care providers
Work-based training and research agreements
should be entered into between the state care providers
In order to strengthen quality and provide the necessary number of
work-based training places, educational institutions and care providers
should enter into a work-based training and research agreement, similar
to the national medical training and research agreements for doctors.
The Inquiry is of the opinion that an agreement will improve the
conditions for planning the work-based training for the parties to
the agreement, by ensuring access to the necessary number of workbased training places, improving the quality and monitoring of
operations, creating equivalent payment levels and reducing the
administrative burden on educational institutions and care providers.
The agreement will also contribute towards an important strengthening
of care science research through the provision of SEK 200 million per
year. This funding should be allocated within the framework of the
agreement’s regional cooperation, and aims to both encourage more
combined employment for specialist nurses and increase the quality
of care through care science research findings reaching out to patients
and being put into practice to a greater extent than is currently the case.
A council within the Government Offices
for cooperation at national level
There is a need to further formalise the cooperation on training and
skills supply issues for advanced clinical specialist nurses, midwives,
radiographers and specialist nurses. The Inquiry therefore proposes
that a council should be established within the Government Offices
to deal with strategic issues on cooperation between the state and
authorities. The council will allow the Government to obtain information on an ongoing basis on issues relating to the skills supply for
these professional groups, and on various training issues such as
dimensioning and course offering based on access and need forecasts, as well as how more effective use can be made of existing skills.
The council shall consist of the programmes’ stakeholders in the form
of representatives from e.g. professional associations and trade unions,
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specialist associations, educational institutions, care providers (county
councils, municipalities, private actors, etc.) and certain ministries and
government agencies.

A need to change the qualification descriptor
for midwife training
The Inquiry is of the opinion that changes need to be made to the
qualification descriptor for the Postgraduate Diploma in Midwifery,
but does not propose making changes to the programme itself. It is
stated in the Inquiry’s directive that the scope of the qualification
should remain the same, in other words 90 higher education credits,
and that the requirement to issue authorisation as a midwife should
also remain. The Swedish Association of Midwives and all the
educational institutions that train midwives have requested direct
training to become a midwife, or alternatively an extension to the
current training. These stakeholders are of the opinion that the current
training does not include all the knowledge deemed necessary for
professional practice as a midwife. In January 2018, the Inquiry
appointed a reference group consisting of experts within midwife
training to discuss the design of an amended training programme.
Unfortunately, the participants in the reference group stated that
they did not intend to support the Inquiry in the work involved with
an amended training programme. The Inquiry believes that there is
a lack of support for a reform process in relation to an amended
midwife training programme within the scope of the Inquiry’s remit,
and the Inquiry has not therefore been able to carry out this aspect
of the remit.

A Postgraduate Diploma in Specialist Radiography
should not be introduced within higher education
The Inquiry is of the opinion that a Postgraduate Diploma in Specialist
Radiography should not be introduced within higher education. The
Inquiry’s perception is that the scope of each specialist area does not
currently correspond to a professional qualification worth 60 higher
education credits. The Inquiry’s analysis and assessment should be
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seen in the light of the limited time made available to the Inquiry.
The Inquiry therefore proposes that the Government should commission the Swedish Higher Education Authority with investigating
further the existing conditions for those educational institutions
with degree-awarding powers for a Bachelor of Science in Diagnostic
Radiology Nursing to provide a Postgraduate Diploma in Specialist
Radiography. The Inquiry is of the opinion that there are rapid
developments within the field of radiology in both technological and
medical terms, placing significant demands on access to continuing
and further training for radiographers. The Inquiry wishes to emphasise the educational institutions’ opportunities to offer general
qualifications, meaning that several institutions already offer both
education programmes and independent courses for radiographers
at second-cycle level. Independent courses for radiographers at
second-cycle level are currently largely lacking. The current course
offering is too narrow to meet healthcare’s skills development needs.
Against this background, the Inquiry proposes a greater number of
independent higher education courses, as described previously.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring av hälsooch sjukvårdslagen (2017:30)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 1 och 4 §§ hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
1§
Hälso- och sjukvårdsverkHälso- och sjukvårdsverksamheten ska bedrivas så att samheten ska bedrivas så att
kraven på en god vård uppfylls. kraven på en god vård uppfylls.
Det innebär att vården särskilt Det innebär att vården särskilt
ska
ska
1. vara av god kvalitet med
1. vara av god kvalitet med
god hygienisk standard,
god hygienisk standard,
2. tillgodose patientens behov
2. tillgodose patientens behov
av trygg het, kontinuitet och av trygghet, kontinuitet och
säkerhet,
säkerhet,
3. bygga på respekt för
3. bygga på respekt för
patientens
självbestämmande patientens
självbestämmande
och integritet,
och integritet,
4. främja goda kontakter mel4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och lan patienten och hälso- och
sjukvårdspersonalen, och
sjukvårdspersonalen,
5. vara lätt tillgänglig
5. vara lätt tillgänglig, och
6. utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har kompetens
för arbetsuppgiften.
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4§
Kvaliteten i verksamheten ska
Kvaliteten i verksamheten ska
systematiskt och fortlöpande systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.
utvecklas och säkras och särskilt
avse verksamhetens kompetensförsörjning avseende avancerade
kliniska specialistsjuksköterskor,
barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring av hälsooch sjukvårdsförordningen (2017:80)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 5 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
5§
Behörig för anställning som
Behörig för anställning som
barnmorska, fysioterapeut, psy- avancerad klinisk specialistsjukkolog, psykoterapeut, sjukhus- sköterska barnmorska, fysioterafysiker eller sjuksköterska är den peut, psykolog, psykoterapeut,
som har legitimation för sådant sjukhusfysiker eller sjuksköteryrke och, vad gäller psykolog, ska är den som har legitimation för
även den som genomgår före- sådant yrke och, vad gäller
skriven praktisk tjänstgöring.
psykolog, även den som genomgår
föreskriven praktisk tjänstgöring.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
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Förslag till lag om ändring av
patientsäkerhetslagen (2010:659)

Härigenom föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659)
dels att 4 kap. 1 och 4 §§ och 6 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap 18 §, av följande
lydelse.
4 kap.
1 §1
Nuvarande lydelse
Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har
avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i
förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan
få legitimation för yrket.
Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att
legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap.
om sökanden hade varit legitimerad.
En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.
Yrke/yrkestitel

Utbildning

1. apotekare
2. arbetsterapeut
3. audionom
4. barnmorska
5. biomedicinsk
analytiker
6. dietist
7. fysioterapeut

apotekarexamen
arbetsterapeutexamen
audionomexamen
barnmorskeexamen
biomedicinsk analytikerexamen
dietistexamen
fysioterapeutexamen

1

Senaste lydelse 2013:1149.
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8. kiropraktor
9. logoped
10. läkare
11. naprapat
12. optiker
13. ortopedingenjör

enligt föreskrifter
logopedexamen
läkarexamen
enligt föreskrifter
optikerexamen
ortopedingenjörsexamen
14. psykolog
psykologexamen
15. psykoterapeut
psykoterapeutexamen
16. receptarie
receptarieexamen
17.röntgensjuksköterska röntgensjuksköterskeexamen
18. sjukhusfysiker
sjukhusfysikerexamen
19. sjuksköterska
sjuksköterskeexamen
20. tandhygienist
tandhygienistexamen
21. tandläkare
tandläkarexamen

enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter

enligt föreskrifter

Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbildningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.
Föreslagen lydelse
Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har
avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i
förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan
få legitimation för yrket.
Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att
legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap.
om sökanden hade varit legitimerad.
En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.
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Utbildning

apotekarexamen
arbetsterapeutexamen
audionomexamen
avancerad klinisk
specialistsjuksköterskeexamen
5. barnmorska
barnmorskeexamen
6. biomedicinsk
biomedicinsk analytikeranalytiker
examen
7. dietist
dietistexamen
8. fysioterapeut
fysioterapeutexamen
9. kiropraktor
enligt föreskrifter
10. logoped
logopedexamen
11. läkare
läkarexamen
12. naprapat
enligt föreskrifter
13. optiker
optikerexamen
14. ortopedingenjör
ortopedingenjörsexamen
15. psykolog
psykologexamen
16. psykoterapeut
psykoterapeutexamen
17. receptarie
receptarieexamen
18.röntgensjuksköterska röntgensjuksköterskeexamen
19. sjukhusfysiker
sjukhusfysikerexamen
20. sjuksköterska
sjuksköterskeexamen
21. tandhygienist
tandhygienistexamen
22. tandläkare
tandläkarexamen

Praktisk
tjänstgöring

1. apotekare
2. arbetsterapeut
3. audionom
4. avancerad klinisk
specialistsjuksköterska

enligt föreskrifter
enligt föreskrifter
enligt föreskrifter

enligt föreskrifter

Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbildningar än dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.
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Föreslagen lydelse

4 kap.
4§
Behörig att utöva yrke som
Behörig att utöva yrke som
apotekare, barnmorska, läkare, apotekare, avancerad klinisk spereceptarie och tandläkare är cialistsjuksköterska, barnmorska,
endast den som har legitimation läkare, receptarie och tandläkare
för yrket eller som särskilt är endast den som har legiförordnats att utöva det.
timation för yrket eller som särskilt förordnats att utöva det.
6 kap.
1§
Hälso- och sjukvårdspersoHälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i nalen ska utföra sitt arbete i
överensstämmelse med veten- överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
skap och beprövad erfarenhet
och avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor,
röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ska uppdatera
sin kompetens systematiskt och
kontinuerligt.
En patient ska ges sakkunnig
En patient ska ges sakkunnig
och omsorgsfull hälso- och sjuk- och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. vård som uppfyller dessa krav.
Vården ska så långt som möjligt Vården ska så långt som möjligt
utformas och genomföras i utformas och genomföras i
samråd med patienten. Patienten samråd med patienten. Patienten
ska visas omtanke och respekt.
ska visas omtanke och respekt.
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6 kap.
2§
Den som tillhör hälso- och
Den som tillhör hälso- och
sjukvårdspersonalen bär själv sjukvårdspersonalen får endast
ansvaret för hur han eller hon fullgöra uppgifter som han eller
fullgör sina arbetsuppgifter.
hon har kompetens för och bär
själv ansvaret för hur han eller
hon fullgör sina arbetsuppgifter.
18 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om krav
på fortbildning för avancerade
kliniska specialistsjuksköterskor,
barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i
enlighet med 6 kap. 1 §.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
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Förslag till förordning om ändring av
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 4 § och 8 kap. 1 och 5 §§ patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.
4§
Socialstyrelsen får meddela
Socialstyrelsen får meddela
ytterligare föreskrifter om skyl- ytterligare föreskrifter om skyldigheter för hälso- och sjuk- digheter för hälso- och sjukvårdspersonalen som behövs till vårdspersonalen som behövs till
skydd för människors liv, per- skydd för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa.
sonliga säkerhet eller hälsa.
Socialstyrelsen får meddela
föreskrifter om fortbildning för
avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
8 kap.
1 §1
Nuvarande lydelse
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen (2010:65) eller enligt denna förordning i de fall som anges i
tabellen.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:

1

Senaste lydelse 2016:161.
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Ärendeslag
Legitimation (ej tidsbegränsad)

Avgiftsklass

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog,
eller psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom,
barnmorska, biomedicinsk analytiker,
dietist, fysioterapeut, logoped,
optiker, ortopedingenjör, receptarie,
röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,
sjuksköterska, tandhygienist eller
tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsad)

4

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

2

Föreslagen lydelse
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen (2010:65) eller enligt denna förordning i de fall som anges i
tabellen.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:
Ärendeslag
Legitimation (ej tidsbegränsad)
Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog
eller psykoterapeut
Apotekare, arbetsterapeut, audionom,
avancerad klinisk specialistsjuksköterska,
barnmorska, biomedicinsk analytiker,
dietist, fysioterapeut, logoped,
optiker, ortopedingenjör, receptarie,
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röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,
sjuksköterska, tandhygienist eller
tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsad)

4

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 kap.
5 §1
Socialstyrelsen får meddela
Socialstyrelsen får meddela
föreskrifter om
föreskrifter om
1. vilka moment som ska ingå i
1. vilka moment som ska ingå i
vårdgivarens systematiska patient- vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete enligt 3 kap. säkerhetsarbete enligt 3 kap.
patientsäkerhetslagen (2010:659), patientsäkerhetslagen (2010:659),
2. hur information ska ges till
2. hur information ska ges till
patienter och deras närstående patienter och deras närstående
enligt 3 kap. 8 § patientsäker- enligt 3 kap. 8 § patientsäkerhetslagen,
hetslagen,
3. vilka uppgifter som ska
3. vilka uppgifter som ska
ingå i en patientsäkerhetsberät- ingå i en patientsäkerhetsberättelse enligt 3 kap. 10 § patient- telse enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen,
säkerhetslagen,
4. vilka åtgärder eller villkor
4. vilka åtgärder eller villkor
som får ingå i en prövotidsplan som får ingå i en prövotidsplan
enligt 8 kap. 2 § patientsäker- enligt 8 kap. 2 § patientsäkerhetslagen,
hetslagen,
5. kompetenskrav för behö5. kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker righet som kontaktlinsoptiker
och för att optiker ska få rekvi- och för att optiker ska få rekvirera läkemedel,
rera läkemedel,
6. kompetenskrav för sjuk6. kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få sköterskor för att de ska få
1

Senaste lydelse 2017:94.
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förskriva läkemedel och om den
behörighet som sådan kompetens ger,
7. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel, och
8. behörighet att förskriva
sådana förbrukningsartiklar som
avses i 8 kap. 9 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30).

Socialstyrelsen får meddela
ytterligare föreskrifter om verkställigheten av patientsäkerhetslagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
När det gäller frågor som avses i
5 kap. 1 § första stycket meddelar Socialstyrelsen verkställighetsföreskrifter med stöd av
bemyndigandet i 10 kap. 1 §
första stycket 4 förordningen
(2016:157) om erkännande av
yrkeskvalifikationer.
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förskriva läkemedel och om den
behörighet som sådan kompetens ger,
7. kompetenskrav för barnmorskor för att de ska få förskriva läkemedel, och
8. behörighet att förskriva
sådana förbrukningsartiklar som
avses i 8 kap. 9 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), och
9. kompetenskrav för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor för att de ska få föreskriva
läkemedel och behörighet att
förskriva sådana förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §
hälsooch
sjukvårdslagen
(2017:30).
Socialstyrelsen får meddela
ytterligare föreskrifter om verkställigheten av patientsäkerhetslagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
När det gäller frågor som avses i
5 kap. 1 § första stycket meddelar Socialstyrelsen verkställighetsföreskrifter med stöd av
bemyndigandet i 10 kap. 1 §
första stycket 4 förordningen
(2016:157) om erkännande av
yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
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1.5

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring av högskolelagen
(1992:1434)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
8 §1
Regeringen eller den myndigRegeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer het som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att får meddela föreskrifter om att
en anställning som lärare vid en en anställning som lärare vid en
högskola skall vara förenad med högskola ska vara förenad med
en anställning som specialist- en anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare utbildad läkare eller tandläkare
eller med en annan anställning än eller med en annan anställning än
som läkare vid en sådan sjuk- som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för vårdsenhet som är upplåten för
medicinsk utbildning och forsk- utbildning och forskning inom
ning.
medicin och vårdvetenskap.
En förenad anställning får
En förenad anställning får
innehas bara av den som uppfyller innehas bara av den som uppfyller
behörighetskravet för båda an- behörighetskravet för båda anställningarna. Den ordning som ställningarna. Den ordning som
gäller för anställning av lärare ska gäller för anställning av lärare ska
gälla också för den anställning gälla också för den anställning
som ska vara förenad med lärar- som ska vara förenad med läraranställningen. Innan någon an- anställningen. Innan någon anställs som lärare skall sjuk- ställs som lärare ska sjukvårdsvårdshuvudmannen ges tillfälle att huvudmannen ges tillfälle att yttra
yttra sig i ärendet, om anställ- sig i ärendet, om anställningen ska
ningen ska vara förenad med en vara förenad med en anställning
anställning vid en sjukvårdsenhet. vid en sjukvårdsenhet.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
1

Senaste lydelse 1997:797.
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Förslag till förordning om ändring
av högskoleförordningen (1993:100)

Härigenom föreskrivs i fråga om högskoleförordningen (1993:100)
dels att 4 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att bilaga 2 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.
2 §1
En högskola får, efter medEn högskola får, efter medgivande av en sådan sjukvårds- givande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i 3 kap. 8 § huvudman som avses i 3 kap. 8 §
högskolelagen (1992:1434), beslu- högskolelagen (1992:1434), besluta att en anställning som professor ta att en anställning som professor
eller lektor vid högskolan ska vara eller lektor vid högskolan ska vara
förenad med en anställning vid en förenad med en anställning vid en
sjukvårdsenhet som är upplåten sjukvårdsenhet som är upplåten
för medicinsk utbildning och forsk- för utbildning och forskning inom
ning.
medicin och vårdvetenskap.
I utbildning och forskning vid
I utbildning och forskning vid
en sådan enhet räknas odontolo- en sådan enhet räknas odontologisk utbildning och forskning in. gisk utbildning och forskning in.

1

Senaste lydelse 2010:1064.
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Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) ska ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse
Bilaga 21
EXAMENSORDNING
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Examensbeskrivningar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
YRKESEXAMINA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen
Omfattning
Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen uppnås efter att
studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng. Vidare
ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen
har utfärdat.
Mål
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska studenten
visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som
avancerad klinisk specialistsjuksköterska.
Kunskap och förståelse
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska studenten
– visa såväl bred som fördjupad kunskap inom områdena epidemiologi, etiologi, patofysiologi, diagnostik samt om farmakologisk
och icke farmakologisk behandling av långvariga och komplexa sjukdomstillstånd,
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets
betydelse för yrkesutövningen,
1

Senaste lydelse 2017:857.
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– visa fördjupad kunskap om etiska principer med relevans för
omvårdnad inom specialiseringens särskilda område samt inom forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i samhället
som påverkar hälsan för individer och olika grupper ur ett nationellt
och globalt perspektiv,
– visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
– visa fördjupad kunskap om hälso- och sjukvårdens system för
organisation och ledning relaterat till vårdens prioriteringar, tillgänglighet, kostnader och kvalitet,
– visa kunskap om användning av digitala hjälpmedel inom såväl
hälso- och sjukvården som inom forsknings- och utvecklingsarbete,
och
– visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga att självständigt genomföra och dokumentera bedömning av en persons hälsa, ohälsa, sjukdom och eventuella risk för skada,
– visa fördjupad förmåga att självständigt eller genom samverkan
i team utveckla och implementera en plan för omvårdnad, farmakologisk eller icke farmakologisk behandling samt egenvård med
beaktande av individens förutsättningar,
– visa fördjupad förmåga att självständigt välja ut, tillämpa och
utvärdera evidensbaserade metoder för att följa upp individers hälsa
och ohälsa inom specialiseringens särskilda område,
– visa fördjupad förmåga att självständigt ordinera, följa upp och
systematiskt utvärdera farmakologisk och icke farmakologisk behandling inom specialiseringens särskilda område,
– visa förmåga att självständigt stödja individers anpassning,
beslutsfattande och lärande genom livscykeln i relation till hälsa,
ohälsa eller komplexa och långvariga sjukdomstillstånd,
– visa förmåga att initiera och samarbeta i forsknings- och utvecklingsarbeten inom specialiseringens särskilda område,
– visa förmåga att leda, koordinera och systematiskt utvärdera
hälsofrämjande eller behandlande insatser för individer och grupper,
och
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– visa fördjupad förmåga att bidra till lärande i olika grupper,
samt genomföra handledande uppgifter,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska studenten
– visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt förhållningssätt,
– visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av etiska principer, jämlik vård och de mänskliga
rättigheterna, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av att fortlöpande utveckla sin kompetens och att ta ansvar för detta.
Självständigt arbete
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska studenten
inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.
Övrigt
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska också de
preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom
ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

57

Författningsförslag

SOU 2018:77

Härigenom föreskrivs att bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
Bilaga 2

EXAMENSORDNING
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Examensbeskrivningar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
YRKESEXAMINA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Specialistsjuksköterskeexamen1

Specialistsjuksköterskeexamen

Omfattning
Specialistsjuksköterskeexamen
med angivna inriktningar uppnås
efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där
examen uppnås efter att studenten
fullgjort
kursfordringar
om
75 högskolepoäng.
Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som
Socialstyrelsen har utfärdat.

Omfattning
Specialistsjuksköterskeexamen
med särskilt område för specialisering uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar
om 60 högskolepoäng.

Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som
Socialstyrelsen har utfärdat.

Mål
Mål
För specialistsjuksköterskeexa- För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan men ska studenten visa sådan
1

Senaste lydelse 2013:617.
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kunskap och förmåga som krävs kunskap och förmåga som krävs
för att självständigt arbeta som för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska.
specialistsjuksköterska.
Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning
ska studenten
– visa kunskap om områdets
vetenskapliga grund och insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om
sambandet mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för
specialisering ska studenten
– visa kunskap om huvudområdets samt det särskilda specialiseringsområdets vetenskapliga
grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
samt kunskap om sambandet
mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet och sambandets
betydelse för yrkesutövningen,
– visa kunskap om etiska principer och deras tillämpning inom
hälso- och sjukvården samt inom
forsknings- och utvecklingsarbete
med relevans för specialiseringens
särskilda område, samt kunna
redogöra för hur dessa kan omsättas i praxis,
– visa kunskap om mäns våld
mot kvinnor och våld i nära
relationer,
– visa fördjupad kunskap i
– visa kunskap om ledning och
planering, ledning och samord- fördelning av kort- och långvariga
ning av vård- och hälsoarbetet.
omvårdnadsinsatser för patienter
med behov av vård inom specialiseringens särskilda område,
– visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i samhället
som påverkar hälsan för individer
och olika grupper ur ett nationellt
och globalt perspektiv,
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– visa kunskap om användning av digitala hjälpmedel inom
såväl hälso- och sjukvården som
inom forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa kunskap om relevanta
författningar.
Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning
ska studenten

– visa fördjupad förmåga att
självständigt och i samverkan
med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta
omvårdnadsplan,
– visa förmåga att leda och
utvärdera omvårdnadsåtgärder,

– visa fördjupad förmåga att
initiera, genomföra och utvärdera

60

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för
specialisering ska studenten
– visa förmåga att utförligt och
självständigt bedöma och hantera
komplexa samband mellan symtom och objektiva tecken på sjukdom och ohälsa hos patienter med
behov av vård inom specialiseringens särskilda område,
– visa förmåga att utifrån ett
evidensbaserat arbetssätt initiera
och medverka i forsknings- och
utvecklingsarbeten inom specialiseringens särskilda område,
– visa fördjupad förmåga att
självständigt och i samverkan
med patient och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt leda och
utvärdera omvårdnadsåtgärder i
komplexa vårdsituationer,
– visa förmåga att identifiera
vad hälsa betyder för den enskilde
patienten och i teamet skapa förutsättningar för att hälsa främjas,
och
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hälsofrämjande och förebyggande
arbete,
– visa förmåga att integrera
kunskap samt analysera, bedöma
och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att medverka
vid och självständigt utföra undersökningar
och
behandlingar
inklusive vård i livets slutskede,
och
– visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga
och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning
ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,

Författningsförslag

– visa förmåga att undervisa
patienter, närstående och vårdpersonal utifrån olika didaktiska
modeller och behov av lärande.
Värderingsförmåga
och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering ska studenten
– visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt förhållningssätt,
– visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med
helhetssyn på patienten utifrån ett
vetenskapligt synsätt och med
särskilt beaktande av etiska principer, jämlik vård och de mänskliga rättigheterna, och

– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra
åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter med särskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot
patienter och deras närstående,
och
– visa förmåga att identifiera
– visa förmåga att identifiera
sitt behov av ytterligare kunskap sitt behov av att fortlöpande
och att fortlöpande utveckla sin utveckla sin kompetens och att ta
kompetens.
ansvar för detta.
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Inriktningar
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
anestesisjukvård ska studenten
också

– visa förmåga att ansvara för
övervakning och utförande av
lokal och generell anestesi,
analgesi och sedering i samband
med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter,
och

– visa förmåga att tillämpa
sina specialistkunskaper vid
stora olyckor och katastrofer.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
intensivvård ska studenten
också
– visa förmåga att observera
och bedöma funktionen hos
patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska
tillstånd samt förmåga att vid
behov initiera och självständigt
utföra medicinska åtgärder, och
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För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område
för specialisering mot anestesisjukvård ska studenten också
– visa fördjupad kunskap i
etiologi, diagnostik och behandling av hotande- eller manifest
svikt i vitala funktioner hos
patienter med behov av anestesisjukvård,
– visa förmåga att självständigt övervaka patienter vid lokal
och generell anestesi, analgesi
och sedering i samband med operationer, undersökningar och
behandlingar av patienter med
vanligt förekommande tillstånd
samt visa förmåga att handha
medicinteknisk apparatur med
beaktande av ansvarsförhållande
och säkerhet, och
– visa förmåga att tillämpa
sina specialistkunskaper vid
stora olyckor och katastrofer.
För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för
specialisering mot intensivvård
ska studenten också
– visa fördjupad kunskap i
etiologi, diagnostik- och behandling av hotande- eller manifest
svikt i vitala funktioner,
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– visa förmåga att handha
medicinsk-teknisk apparatur med
beaktande av ansvarsförhållanden
och säkerhetsaspekter, och
– visa förmåga att tillämpa
– visa förmåga att tillämpa
sina specialistkunskaper vid sina specialistkunskaper vid
stora olyckor och katastrofer.
stora olyckor och katastrofer.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
operationssjukvård ska
studenten också

– visa förmåga att ansvara för
aseptik, instrumentering, infektions- och komplikationsförebyggande åtgärder i samband med
operationer, behandlingar och
undersökningar av patienter samt
förmåga att hantera biologiska
preparat, och

För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för
specialisering mot operationssjukvård ska studenten också
– visa fördjupad kunskap i
etiologi, diagnostik och behandling av kirurgiska tillstånd samt
kunskap om topografisk anatomi
och om kirurgiska operationsmetoder,
– visa förmåga att självständigt ansvara för, instrumentering,
assistans, aseptik och infektionsförebyggande åtgärder, övriga
medicinska åtgärder i samband
med kirurgiska ingrepp, behandlingar och undersökningar, och
– visa förmåga att hantera biologiska preparat samt handha
medicin-teknisk apparatur med
beaktande av ansvarsförhållanden
och säkerhetsaspekter.

– visa förmåga att tillämpa
sina specialistkunskaper vid stora
olyckor och katastrofer.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
ambulanssjukvård ska studenten
också

63

Författningsförslag

– visa förmåga att självständigt
bedöma den sjukes eller skadades
somatiska och psykiska status och
omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra de åtgärder
som krävs för patienter under
starkt varierande förhållanden,
och
– visa förmåga att tillämpa
sina specialistkunskaper vid stora
olyckor och katastrofer.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
kirurgisk vård ska studenten
också
– visa förmåga att hos patienter
med behov av kirurgiska insatser
observera, bedöma och åtgärda
komplexa vårdbehov.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
medicinsk vård ska studenten
också
– visa förmåga att hos patienter
inom medicinsk vård observera,
bedöma och åtgärda komplexa
vårdbehov.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
onkologisk vård ska studenten
också
– visa förmåga att hos patienter
med behov av onkologisk vård
observera, bedöma och åtgärda
komplexa vårdbehov, och
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– visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att arbeta
med bland annat cytostatikaterapi
och strålbehandling.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
hälso- och sjukvård för barn och
ungdomar ska studenten också
– visa förmåga att självständigt
bedöma, planera, genomföra och
utvärdera de åtgärder som behövs
för att främja den fysiska, psykiska
och sociala hälsan och förebygga
uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
– visa förmåga att hos barn och
ungdomar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och
– visa sådan kunskap som
krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
psykiatrisk vård ska studenten
också
– visa förmåga att observera,
bedöma, åtgärda och utvärdera
komplexa vårdbehov,
– visa förmåga att möta människor i kris, och
– visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka
i behandling, habilitering och
rehabilitering inom psykiatrisk
vård och omsorg.
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För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
vård av äldre ska studenten
också
– visa förmåga att självständigt
bedöma, planera, genomföra och
utvärdera de åtgärder som behövs
för att främja den fysiska, psykiska
och sociala hälsan och förebygga
uppkomsten av sjukdom och
sjukdomskomplikationer, och
– visa förmåga att hos äldre
patienter observera och bedöma
komplexa behov av vård och
rehabilitering.
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot
distriktssköterska ska studenten
också
– visa förmåga att självständigt
bedöma, planera, genomföra och
utvärdera de åtgärder som behövs
för att främja fysisk, psykisk och
social hälsa hos patienter och
förebygga uppkomsten av sjukdom
och sjukdomskomplikationer,
– visa förmåga att observera
och bedöma komplexa behov av
vård, habilitering och rehabilitering hos patienter, och
– visa sådan kunskap som
krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.
För specialistsjuksköterskeexamen med en viss annan
inriktning ska studenten också
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– visa förmåga att självständigt
observera, bedöma och utvärdera
vårdbehov, habilitering och rehabilitering hos patienter inom specialiseringens särskilda område,
– visa förmåga att självständigt
planera, genomföra och utvärdera
åtgärder som behövs vid olika
sjukdomstillstånd för att främja
hälsan samt förebygga uppkomsten
av sjukdom och sjukdomskomplikationer inom specialiseringens
särskilda område,
– visa förmåga att ansvara för
undersökningar och behandlingar
inom specialiseringens särskilda
område, och
– visa förmåga att tillämpa
sina specialistkunskaper samt
färdigheter under vårdsituationer
och mot målgrupper som är särskilt relevanta för specialiseringens särskilda område.
Självständigt arbete
(examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen
ska studenten inom ramen för
kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete).
Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort
en verksamhetsförlagd del av
utbildningen av en omfattning
som är anpassad efter behovet
för respektive inriktning.

Författningsförslag

Självständigt arbete
(examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen
ska studenten inom ramen för
kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete om minst
15 högskolepoäng (examensarbete).
Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort
en verksamhetsförlagd del av
utbildningen av en omfattning
som är anpassad efter behovet
för respektive område för specialisering.
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I examensbeviset ska utbildI examensbeviset ska utbildningens inriktning anges.
ningens område för specialisering
anges.
För en specialistsjuksköterFör en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning skeexamen med särskilt område
ska också de preciserade krav för specialisering ska också de
gälla som varje högskola själv preciserade krav gälla som varje
bestämmer inom ramen för högskola själv bestämmer inom
kraven i denna examensbeskriv- ramen för kraven i denna
ning.
examensbeskrivning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om
den nya lydelsen i specialistsjuksköterskeexamen och den 1 juli 2020
i fråga om 4 kap. 2 § och i fråga om den nya lydelsen i avancerad
klinisk specialistsjuksköterskeexamen.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen i fråga om specialistsjuksköterskeexamen ska tillämpas på utbildning som bedrivs och
specialistsjuksköterskeexamina som utfärdas efter utgången av
december 2019.
3. De äldre bestämmelserna gäller fortfarande för utbildning som
bedrivs och för specialistsjuksköterskeexamina som utfärdas före
den 1 januari 2020.
4. Den som före den 1 januari 2020 har påbörjat en utbildning till
en specialistsjuksköterskeexamen enligt de äldre bestämmelserna
och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men
fått anstånd med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin
utbildning för att få en specialistsjuksköterskeexamen enligt de äldre
bestämmelserna, dock längst till och med utgången av 2026.
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Förslag till förordning om ändring av
förordningen (2016:157) om erkännande av
yrkeskvalifikationer

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (2016:157)
om erkännande av yrkeskvalifikationer ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Bilaga
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER FÖR
REGLERADE YRKEN I SVERIGE
I denna bilaga anges enligt 7 kap. 1 § de myndigheter som är behöriga myndigheter för reglerade yrken i Sverige.
Behörig myndighet är
--------------------------------------------------------------------------2. Socialstyrelsen, i fråga om
a) apotekare,
b) arbetsterapeut,
c) audionom,
d) barnmorska,
e) biomedicinsk analytiker,
f) dietist,
g) fysioterapeut (sjukgymnast),
h) kiropraktor,
i) logoped,
j) läkare,
k) specialistläkare,
l) naprapat,
m) optiker,
n) ortopedingenjör,
o) psykolog,
p) psykoterapeut,
q) receptarie,
r) röntgensjuksköterska,
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s) sjukhusfysiker,
t) sjuksköterska,
u) specialistsjuksköterska,
v) tandhygienist,
w) tandläkare,
x) specialisttandläkare, och
y) yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården,
3. Folkhälsomyndigheten, i fråga om …
--------------------------------------------------------------------------Föreslagen lydelse
Bilaga
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER FÖR
REGLERADE YRKEN I SVERIGE
I denna bilaga anges enligt 7 kap. 1 § de myndigheter som är behöriga myndigheter för reglerade yrken i Sverige.
Behörig myndighet är
-----------------------------------------------------------------------2. Socialstyrelsen, i fråga om
a) apotekare,
b) arbetsterapeut,
c) audionom,
d) avancerad klinisk specialistsjuksköterska,
e) barnmorska,
f) biomedicinsk analytiker,
g) dietist,
h) fysioterapeut (sjukgymnast),
i) kiropraktor,
j) logoped,
k) läkare,
l) specialistläkare,
m) naprapat,
n) optiker,
o) ortopedingenjör,
p) psykolog,
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q) psykoterapeut,
r) receptarie,
s) röntgensjuksköterska,
t) sjukhusfysiker,
u) sjuksköterska,
v) specialistsjuksköterska,
w) tandhygienist,
x) tandläkare,
y) specialisttandläkare, och
z) yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården,
3. Folkhälsomyndigheten, i fråga om …
-----------------------------------------------------------------------Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
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Utredningens uppdrag,
utgångspunkter och arbetssätt

Utredningen som har antagit namnet Utredningen om specialistssjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar
har haft i uppdrag att se över, analysera och lämna förslag som rör
tillgång och behov av specialistsjuksköterskor, åtgärder för att öka
yrkets attraktivitet, föreslå en ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen, bedöma behoven av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen samt bedöma behoven av en
specialiströntgensjuksköterskeexamen. Detta betänkande utgör redovisning av dessa frågor.

2.1

Utredningens uppdrag

Genom beslut den 20 juli 2017 om direktiv Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård (dir. 2017:86), tillkallade regeringen en
särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen och vid behov lämna förslag till förändringar.1 Utredningen ska även analysera vårdens tillgång på och
behov av specialistsjuksköterskor och föreslå åtgärder för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. Utredningens uppdrag
innebär även att bedöma behovet av en ändrad examensbeskrivning
för barnmorskor samt att bedöma behovet av en specialiströntgensjuksköterskeexamen.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.

1

Se bilaga 1, Kommittédirektiv.
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Avgränsning av uppdraget enligt direktiven
I utredningens direktiv anges att i den del som rör barnmorskeexamen är utgångspunkten för utredarens arbete att omfattningen
på examen ska vara densamma som i dag, det vill säga 90 högskolepoäng och kravet på utfärdad legitimation som sjuksköterska ska
ligga fast. I den del av uppdraget som rör behovet av att införa en
specialiströntgensjuksköterskeexamen ska utredarens utgångspunkt
vara att röntgensjuksköterskeexamen ska finnas kvar. Direktiven
betonar dessutom att utredaren inte ska lämna författningsförslag
som rör sjuksköterskeexamen och inte heller lämna förslag som rör
resurstilldelningen till universitet och högskolor.

2.2

Utredningens utgångspunkter

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen med syfte att den framtida utbildningen
ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna
den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska. I utredningens uppdrag har det ingått att analysera vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor och
föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet.
Vidare har utredningen haft att bedöma behovet av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen samt bedöma behoven av en
specialiströntgensjuksköterskeexamen.
Eftersom utredningens översyn berör både området för högre
utbildning och forskning och hälso- och sjukvårdens verksamhet har
avstamp tagits i de regelverk som styr dessa två sektorer vilka båda
utgår från kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. I högskolan
uttrycks detta bland annat genom utbildningens examenskrav som
stipulerar att studenten ska visa kunskap om områdets vetenskapliga
grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt
kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
och sambandets betydelse för yrkesutövningen. För hälso- och sjukvården uttrycks det dels genom vårdgivarens ansvar för att vården
bedrivs så att kraven på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen
uppfylls, dels genom hälso- och sjukvårdspersonalens personliga
ansvar för att i enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659) utföra
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sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ytterst handlar detta om att vården ska vara evidensbaserad och
bedrivas så att en hög grad av patientsäkerhet kan uppnås.
I enlighet med kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet har
utredningen beslutat om ytterligare en utgångspunkt: forskningen.
Utredningens förslag är så långt som möjligt förankrade i forskningen för att därmed stärka den koppling som finns mellan examen
i högskolan och den evidensbaserade vården.
Ytterligare ett perspektiv som varit vägledande för utredningen
är definitionen av samhällsviktiga utbildningar inom högskolans
område. Med utgångspunkt i regeringens bedömning i propositionen som föregick införandet av 1993 års högskolereform bedömer
utredningen att de förslag som presenteras i betänkandet är att anse
som särskilt skyddsvärda ur ett samhällsperspektiv och att en ökad
statlig styrning därmed är befogad inom både högskoleområdet och
inom hälso- och sjukvårdens område.

2.3

Utredningens arbetssätt

Utredningens arbete påbörjades i mitten av september 2017 under
namnet Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa
andra hälso- och sjukvårdsutbildningar (U 2017:08). I utredningen
har ingått experter2 bestående av personer från Regeringskansliet,
universitet och högskolor, Socialstyrelsen, Universitetskanslersämbetet och arbetsmarknadens parter. Expertgruppen har träffats
vid fem tillfällen och biträtt utredningen med expertis och kvalitetssäkring inom respektive ansvarsområden. Expertgruppen har även
biträtt utredningen med särskilda uppgifter och underlag. Vid sidan
av expertgruppen har utredaren Kenth Nauclér haft fyra olika referensgrupper till sin hjälp bestående av sammanlagt 35 personer med
övergripande kompetens inom ramen för utredningens uppdrag.3
I referensgruppen har utredningen fört diskussioner och förankrat
utredningens förslag och slutsatser. Såväl expertgruppen som referensgruppen har varit av stor betydelse för utredningens arbete och
har på ett bra sätt bidragit med sin expertis, sina kunskaper och
erfarenheter.
2
3

Se missiv.
Se bilaga 2.
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Professor Anna Forsberg vid Lunds universitet har för utredningens räkning kartlagt och beskrivit hur specialistsjuksköterskans
yrkesroll och arbetsuppgifter har utvecklats sedan specialistsjuksköterskeexamen infördes i högskolan 2001 samt analyserat specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll och arbetsuppgifter.4
Utredningens strävan har varit att utifrån uppdragets begränsade
tidsram träffa så många som möjligt av de intressenter som berörs av
utredningen. Utredningen har under arbetets gång besökt Göteborgs
universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet och härigenom
fått värdefulla kunskaper och fördjupad förståelse för lärosätenas olika
utmaningar och möjligheter i fråga om de utbildningar som utredningen har att se över.
Utredningen har prioriterat möten med berörda myndigheter,
träffat enskilda utbildningsanordnare, olika intresseorganisationer,
arbetsmarknadens parter och flertalet yrkesverksamma inom de
yrken som ingår i utredningens uppdrag. Det har funnits ett stort
intresse från olika avnämare att komma i kontakt med utredningen
och därför har även ett flertal telefonmöten hållits för att inhämta
synpunkter från intressenter runt om i landet. Samtliga dessa möten
har varit värdefulla för utredningens informationsinhämtning och
för det efterföljande arbetet.5
Utredningen har vid två tillfällen haft avstämning med ansvarig
statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Avstämningarna har
gett utredningen tillfälle att informera om utredningens iakttagelser
och preliminära slutsatser och förslag.
Utredningen har även mottagit flertalet skrivelser och skriftliga
synpunkter från enskilda och olika organisationer.
Frågeformulär till avnämare
Utredningen skickade i februari 2018 ett frågeformulär6 till lärosäten, studentorganisationer, landsting kommuner samt vissa andra
organisationer som är avnämare till utredningen. Sammanlagt bjöds
92 organisationer in att svara på 41 olika frågor med utgångspunkt i
utredningens direktiv. Syftet med frågeformuläret var att få in underlag inför utredningens förslag och konsekvensanalyser. Svaren skulle
4
5
6

Se kapitel 3.
Utredningens möten, se bilaga 3.
Se bilaga 4.
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vara utredningen till handa senast den 6 april 2018. 71 svar inkom.
Utredningen har dels sammanställt svaren i sin helhet, vilket har
utgjort ett bra underlag i utredningens arbete, dels i form av en översiktlig sammanfattning.7 Svaren har försett utredningen med värdefull kunskap inom det breda område utredningen har att se över och
varit en god vägledning i olika diskussioner och avvägningar som
utredningen har haft att göra under arbetets gång.
Goda exempel
Utredningen har haft i uppdrag att lyfta fram goda exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdshuvudmännen kan vidta för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet och för att öka tillgången
på utbildade specialistsjuksköterskor. Eftersom utredningen med
hänsyn till uppdragets omfattning och den tid som stått till förfogande, inte haft möjlighet att besöka samtliga berörda inom såväl
vården som lärosäten har 92 avnämare inbjudits att via ett frågeformulär inkomma med goda exempel inom utredningens område. Utredningen har dock valt att i betänkandet lyfta fram två goda
exempel från vården om kortare arbetstider på försök för personalen
på operation vid Mölndals sjukhus och Region Norrbottens satsning
på fast anställda sjuksköterskor för att minska beroendet av inhyrda
sjuksköterskor genom att erbjuda 30 000 kronor mer i lön per år.
Utredningens uppdrag har även bestått i att belysa lärosätenas och
hälso- och sjukvårdshuvudmännens olika roller i planeringen av den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Genom besök och
kontakter med olika lärosäten har utredningen fått beskrivit för sig
hur processen för planering och genomförande av VFU fungerar.
I betänkandet beskrivs huvudmännens olika roller utifrån processen
för VFU vid Göteborgs universitet som sker i samverkan med Västra
Götalandsregionen. Bakgrunden till utredningens val av Göteborgs
universitet och Västra Götalandsregionen är att båda parterna var för
sig beskrev vikten av en bra samverkan som fungerar och som leder
till att önskat resultat uppnås.

7

Se bilaga 5.
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Samråd
Samråd har i enlighet med direktiven genomförts med Styr- och
resursutredningen (U 2017:05). Det har inneburit att utredningen
har haft möte och kontakter med Styr- och resursutredningen i
frågor som rör högskolans styrning. Utredningen har även haft samråd med Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet i enlighet
med direktiven och inom ramen för myndigheternas regeringsuppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och
sjukvården (S2016/04992/FS).

2.4

Utredningens avgränsningar och tolkningar

Mot bakgrund av det omfattande uppdraget och den korta utredningstid som stått till utredningens förfogande har tydliga avgränsningar och prioriteringar i förhållande till uppdraget behövt göras.
Frågorna som direktiven adresserar kan inte ses isolerat utan utgör
en helhet. Till exempel hänger frågan om tillgång av specialistsjuksköterskor ihop med yrkets upplevda attraktivitet och därmed i förlängningen även med det intresse sjuksköterskor har för att vilja
utbilda sig till specialistsjuksköterska. Enligt direktiven ska utredningen inte lämna förslag som rör sjuksköterskeexamen och även
om utredningen inte redovisar förslag i denna del anser utredningen
att flera av de frågor som behandlas i betänkandet även har bäring på
sjuksköterskeutbildningen. Det handlar till exempel om att frågor
om attraktivitet och tillgång för specialistsjuksköterskor även är av
relevans för grundutbildade sjuksköterskor. Om tillgången på sjuksköterskor brister, saknas underlag för att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor. Vården och högskolan utgör därmed två kommunicerande kärl som behöver varandra och som måste samverka och
samexistera i många frågor för att nå det bästa möjliga resultatet i fråga
om till exempel den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
Det är utredningens uppfattning att vårdgivarna bär ansvaret för
att yrket är attraktivt inte bara för specialistsjuksköterskor utan även
för grundutbildade sjuksköterskor.
Utredningens uppdrag om att bedöma behoven av en förändrad
examensbeskrivning för barnmorskeexamen har kommit att prioriterats ned då utredningens uppfattning är att det saknas stöd för ett
reformarbete i fråga om en förändrad barnmorskeutbildning inom
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ramen för utredningens uppdrag och utredningen har därför inte
kunnat fullgöra uppdraget i denna del.
Uppdragets omfattning har förhindrat utredningen att i tillräcklig utsträckning fördjupa sig i och analysera den del som avser frågan
om behovet av införandet av en specialiströntgensjuksköterskeexamen. Utredningens analys och bedömning ska ses mot bakgrund
av den begränsade tid som stått till utredningens förfogande.
Förslagen i betänkandet som rör en infrastruktur för utbildning
och forskning inom såväl medicinsk- som vårdvetenskaplig verksamhet genom ett så kallat VULF- avtal,8 berör även andra områden och
andra vårdutbildningar med samma problematik. Framför allt gäller
det inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Utredningen kan dock endast lägga förslag som rör de utbildningar som
utredningen har att se över.
Utredaren har i enlighet med direktiven inte lämnat några förslag
som rör resurstilldelningen för universitet och högskolor. Utredningen föreslår inte heller några ändringar i fråga av principerna för
lärosätenas resurstilldelning. Däremot föreslås en ökad statlig styrning i en del av resurstilldelningssystemet genom utredningens förslag om ökat antal fristående kurser i högskolan. Utredningen menar
att förslaget ryms inom nuvarande principer för resurstilldelning då
liknande öronmärkta regeringsuppdrag inom olika områden ges även
i dag. Utredningen bedömer att förslaget om öronmärkta medel till
lärosätena för att tillskapa ökat antal fristående kurser för bland
annat fortbildning, inte är förknippat med risk för spridningseffekter till andra områden i högskolan förutom för de sektorsyrken9 som
yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55EU) där medlemsstaterna är
skyldiga att genom uppmuntran säkerställa fortbildning. Möjligen
inom lärarutbildningsområdet kan ett snarlikt behov av fortbildning
anses behövligt. Utredningen bedömer att de förslag som presenteras i betänkandet och som tangerar frågor om resurstilldelning för
lärosätena är att anse som särskild skyddsvärda ur ett samhällsperspektiv och att en ökad statlig styrning därmed är befogad.

8

VULF-avtalet motsvarar ALF-avtalet. VULF står för vårdvetenskaplig utbildning, lärande
och forskning.
9
Läkare, läkare med specialistkompetens, allmänläkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän
hälso- och sjukvård, tandläkare, specialisttandläkare, veterinärer, barnmorskor, apotekare och
arkitekter.
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I betänkandet lämnas förslag på krav på att det föreskrivna ledningssystem i fråga om systematisk och fortlöpande verksamhetsutveckling även ska avse kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt förslag om att införa krav på fortbildning i lag för de
yrkesutövare som omfattas av utredningens direktiv. Utredningen
är medveten om att förslagen ger följdverkningar för andra yrken
inom hälso- och sjukvården. Utredningen har dock endast mandat
att föreslå åtgärder för de yrken som ingår i uppdraget.
Utredningen har i uppdrag att ge förslag på åtgärder både på kort
och på lång sikt i den del som rör uppdraget om översyn av specialistsjuksköterskeexamen. De flesta av utredningens förslag kan omsättas i praktiken med små medel på kort sikt. Medan för andra
förslag kan resultaten inte nås förrän på lång sikt vilket stämmer väl
överens med syftet med utredningens uppdrag, nämligen att den
framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade
behov och ge studenterna den kunskap och förmåga som krävs för
att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

2.5

Definitioner och benämningar i betänkandet

I det följande beskrivs utredningens definitioner och tillämpning av
några av de benämningar och uttryck som återkommande används i
betänkandet.
Huvudman
Med huvudman avses i enlighet med 2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, landsting eller den kommun som
enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård.
Vårdgivare
Enligt 2 kap. 3 § HSL, avses med vårdgivare en statlig myndighet, ett
landsting, en kommun, en annan juridisk person eller en enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård.
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Högskolor och lärosäten
Med högskolor och lärosäten avses i utredningen universitet och
högskolor med statlig huvudman som omfattas av högskolelagen
(1992:1434) och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att
utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina.
Vidareutbildning/fortbildning
Utredningen definierar vidareutbildning som ett paraplybegrepp
som innefattar fortbildning av olika slag som i vid mening omfattar
olika typer av kompetenshöjande insatser som oftast sker parallellt
med ordinarie arbete och där syftet är att upprätthålla eller uppdatera
befintliga kunskaper inom det aktuella arbetsområdet.
Specialistutbildning
Med specialistutbildning avser utredningen specialistsjuksköterskeexamen och avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.

2.6

Betänkandets disposition

Betänkandet disponeras med utgångspunkt i de sex deluppdrag som
följer av utredningens direktiv, det vill säga, hur ser vårdens tillgång
och behov av specialistsjuksköterskor ut, vilka åtgärder krävs för att
öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet, förslag till en ny specialistsjuksköterskeutbildning, bör det ställas krav på särskild behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen, behövs en
ändring av barnmorskeexamen och slutligen utredningens bedömning
av behoven av en specialiströntgensjuksköterskeexamen.
I kapitel 1 lämnas författningsförslag till hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, högskolelagen och högskoleförordningen (1993:100), och följdändringar i andra förordningar. I kapitel 3
ges en översiktlig beskrivning av utvecklingen och utmaningarna i
hälso- och sjukvården. I kapitel 4 ges en deskriptiv nulägesbeskrivning
av hälso- och sjukvården och de regelverk som gäller för hälso- och
sjukvården, hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. I kapitel 5
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redogörs för villkor och förutsättningar som gäller för högre utbildning. Kapitlet syftar till att ge en inramning till det sammanhang som
högskolan utgör för de frågor om specialistsjuksköterskeutbildning
och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar som ingår i utredningens uppdrag. I kapitel 6 ges en nulägesbeskrivning av specialistsjuksköterskeutbildningen samt vilka problem som finns med den
nuvarande utbildningen. I kapitel 7 finns nulägesbeskrivning, överväganden och förslag om barnmorskeutbildningen. Kapitel 8 behandlar
nulägesbeskrivning överväganden och förslag i fråga om specialiströntgensjuksköterskeexamen. Av kapitel 9 framgår utredningens överväganden och förslag i frågor som anknyter till uppdraget om specialistsjuksköterskor. En samlad konsekvensanalys för samtliga förslag
finns i kapitel 10. Därefter följer referenser och bilagor.
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3

Utmaningar och utveckling
i hälso- och sjukvården

För att ge en inramning till uppdraget ges i detta kapitel en översiktlig bild över utmaningarna och utvecklingen i hälso- och sjukvården.
Vidare redogörs för specialistsjuksköterskans roll i en förändrad
hälso- och sjukvård i enlighet med utredningens direktiv. Utredningen ska kartlägga hur specialistsjuksköterskans yrkesroll och
arbetsuppgifter i vården har utvecklats sedan specialistsjuksköterskeexamen infördes i högskolan 2001 samt analysera specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll och arbetsuppgifter. För att kunna
fullgöra uppdraget i denna del har utredningen tagit hjälp av Anna
Forsberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet, som har
författat avsnittet 3.2 Specialistsjuksköterskans yrkesroll och arbetsuppgifter i vården.
I kapitlet åskådliggörs kortfattat även utredningens förslag i relation till utmaningarna och utvecklingen i hälso- och sjukvården.
Sist i kapitlet redogörs även för svaren på utredningens frågeformulär från avnämare och intressenter till utredningen, angående
vilka kompetenser som är centrala för specialistsjuksköterskans
framtida yrkesroll och arbetsuppgifter i vården.

3.1

Utmaningar i hälso- och sjukvården

Svensk hälso- och sjukvård presterar överlag goda medicinska resultat. Hälso- och sjukvården står likväl inför mångfasetterade utmaningar vad avser till exempel jämlikhet, tillgänglighet, patientcentrering, samordning och effektivitet. Hälso- och sjukvården utgör en
väsentlig del av den offentliga sektorn i Sverige och sysselsätter ett
stort antal kvinnor och män. De totala hälso- och sjukvårdsutgifterna
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uppgick 2014 till omkring 440 miljarder kronor vilket motsvarar cirka
11 procent av bruttonationalprodukten1. Hälso- och sjukvården
påverkas i hög grad av internationalisering, kunskaps- och teknikutveckling samt en demografisk utveckling med fler äldre. För att
svensk hälso- och sjukvård ska behålla sin framstående ställning är
reformer och kontinuerlig utveckling nödvändigt på både kort och
på lång sikt.2
Sverige uppvisar dock sämre resultat3 jämfört med andra länder i
fråga om patienters upplevelser av vårdens förmåga att ge information och stöd och göra patienten delaktig. Bland bristerna kan
nämnas att patienterna i låg grad får den information från vården
som krävs för att kunna fatta välgrundade beslut om sin vård och
hälsa, att många patienter vid kontakt med vården upplevde att deras
läkare inte kände till deras sjukdomshistoria. För personer med kronisk sjukdom har Sverige genomgående svaga resultat jämfört med
andra länder. Till exempel saknar dessa patienter en diskussion med
vården kring målsättningar och hur de själva kan ta hand om sin
sjukdom. De svenska patienterna upplevde i betydligt lägre utsträckning än patienter i andra länder att ordinarie läkare eller vårdpersonal
tar ett koordineringsansvar för kontakten med andra delar av vården.
Endast hälften av patienterna menade att deras ordinarie läkare eller
mottagning verkade informerad om den vård som patienten fått på
sjukhuset.4
I betänkandet God och nära vård (SOU 2017:53) redovisas ytterligare utmaningar med dagens hälso- och sjukvård. Till utmaningarna hör vårdens fragmentiserade styrning som inbegriper en rad
olika aktörer, bitvis oklar rollfördelning samt bristande samordning
och samverkan dem emellan. Gränsdragningen mellan öppen och
sluten vård5 anses inte längre lämplig för sitt ändamål. Splittringen
gör det dessutom svårt för såväl medarbetare som patienter att agera
ändamålsenligt i systemet. Hälso- och sjukvårdssystemet är också
alltför sjukhustungt och primärvården har inte förutsättningar att
1

www.scb.se/contentassets/3cfeb4660d924d279add6d284d19812d/forandringar-avhalsorakenskaperna-2016.pdf.
2
Prop. 2016/17:43. En ny hälso- och sjukvårdslag.
3
International Health Policy Survey (IHP-undersökningen från bland annat 2017).
4
Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre. Vårdanalys (2017:2).
5
I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) definieras vård som antingen sluten vård
eller öppen vård.
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klara uppdraget som första linjens vård. Nämnda utredning framhåller att primärvården är underdimensionerad både i förhållande till
förväntningar och till potential. Resurser som skulle behöva verka
”utanför sjukhusens väggar” är i dag knutna till sjukhusen.6
Även i fråga om kompetensförsörjningen finns en rad olika problem som har att göra med såväl strukturella problem kopplat till
bristande strategisk och samordnad styrning av sammansättningen av
de olika vårdprofessionernas kompetenser samt arbetsgivarens möjligheter att erbjuda en attraktiv och sund arbetsmiljö för dem som
jobbar inom vården. Statistik från Socialstyrelsen visar att andelen
specialistsjuksköterskor per 1 000 invånare har sjunkit de senaste
20 åren. Därtill har allmänläkare länge varit en bristkategori i vården.
2014 utgjorde allmänläkare 22,4 procent av samtliga läkare med
specialistkompetens. Men det råder även brist på andra kategorier av
hälso- och sjukvårdspersonal.7
En annan utmaning som framhålls i nämnda betänkande är vårdens föråldrade och fragmentiserade organisationer och arbetssätt,
som ofta utgår från en standardiserad logik kopplat till ett visst
sjukdomstillstånd eller diagnos, snarare än anpassade efter patientens behov. Därutöver kan nämnas återkommande överbeläggningar
som påverkar både kvaliteten på vården och arbetsmiljön negativt.
Vården uppvisar även svårigheter att skapa arbetsplatskulturer baserade på värderingar och förhållningssätt som understödjer kvalitet,
effektivitet och kontinuerlig utveckling i verksamheten. Detta
märks inte minst genom otillräckliga verksamhetsstöd för personalen vad gäller informationssystem och kunskapsstöd. Den sammantagna administrativa bördan för vårdens medarbetare är hög och
hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att satsa mer på att främja
hälsa och förebygga ohälsa. Samtidigt saknas adekvata verktyg som
möjliggör uppföljning av primärvården vilket medför att det saknas
central information för att få en helhetsbild över svensk hälso- och
sjukvård.8

6
7
8

SOU 2017:53. God och nära vård, s. 28 ff.
Ibid.
Ibid.
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Nya styrande principer för hälso- och sjukvården

I betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) ges förslag på ett antal
nya styrande principer i form av förslag till lösningar på de problem
som redovisats i ovan avsnitt. Följande avsnitt är hämtat ur nämnda
betänkande.
Bland de styrande principer för hälso- och sjukvården som
föreslås i Effektiv vård, finns förslag som innebär att vården ska ges
nära befolkningen om det inte är motiverat att koncentrera vården
av kvalitets- eller effektivitetsskäl. Vården ska ges som öppen vård i
första hand. Sluten vård kan ges när vården inte kan ges som öppen
vård och sluten vård kan ges på vårdinrättning eller annan plats.
Fördelningen av resurser, i detta fall främst kompetens, behöver
enligt nämnda utredning förändras för att möta behoven i framtiden.
Mycket av vårdens produktion har flyttat ut från sjukhuset trots att
resurser i form av kompetens i hög grad stannat kvar inom sjukhusvården. Trots att primärvården under lång tid har varit prioriterad har dess andel av de totala resurserna inte ökat. Primärvården
upptar cirka 17 procent av de totala resurserna i Sverige, vilket av
nämnda utredning bedöms vara en liten andel i jämförelse med andra
länder. Demografiska förändringar och befolkningens förväntningar
på vården innebär att fler och mer avancerade vårdbehov behöver
kunna tillgodoses nära invånarna, enligt nämnda utredning. Där är primärvården och organiseringen av densamma en nyckelfaktor för att
möta de ändrade behoven, enligt vad som framgår av Effektiv vård. De
förväntade utmaningarna när det gäller kroniska sjukdomar, multisjuklighet, stigande ålder i befolkningen och ökade behov av vård talar
starkt för att det behövs åtgärder för att bryta nuvarande struktur i
vården.9
I nämnda betänkande görs bedömningen att det behövs ett nytt
angreppssätt för att få till stånd en förändring av primärvårdens funktion och uppdrag. Ett exempel som anges är genom lagstiftning som
är statens kraftfullaste styrmedel och därför är det befogat att bärande
principer i lagstiftningen görs om för att markera den inriktning som
eftersträvas.
I Effektiv vård diskuteras även det hittillsvarande traditionella
sättet att distribuera vårdtjänster genom att patienten möter vårdprofessionerna på en vårdinrättning och som av nämnda utredning
9

SOU 2016:2, s. 361 ff.
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anses finnas kvar så långt det går att överblicka. Den utveckling som
påbörjats handlar däremot om ett annat sätt att distribuera vården
med hjälp av teknik. Patienten kan med hjälp av dator, mobiltelefon
få hjälp var hon eller han än befinner sig. Nämnda utredningen
menar att det nuvarande ganska ensidiga fokuset på den traditionella
förmedlingslogiken ”fysiskt möte på vårdinrättning” måste skiftas
till att omfatta också andra former av interaktion med patienten.
Patientens behov och möjligheter behöver mötas bättre av vården än
vad som görs i dag.10
I Effektiv vård redovisas olika exempel på förändrade arbetssätt i
vården. En utbyggd vårdcentral på internet i alla landsting skulle
sannolikt möjliggöra att den avlastar i de geografiska områden där
det råder brist på specialister i allmänmedicin. Det ger också en
möjlighet att planera för att specialister i allmänmedicin även kan
försörja geografiska områden där det råder brist. Detta kan göras
genom att en sjuksköterska undersöker en patient med en läkare närvarande på distans med hjälp av teknik. En sådan utveckling av
effektivt teamarbete är både möjlig och rimlig enligt nämnda utrednings uppfattning.
I vården har som sagts, påbörjats en utveckling mot att dygnet
runt-vård kan ges på fler platser än sjukhus, till exempel sjukstugor,
vårdcentraler, närvårdscentraler och särskilda boenden. Allt fler
åtgärder kan i dag utföras utan att patienten behöver övernatta på
sjukhus eller andra vårdinrättningar. Det förekommer också att
patienter har en vårdplats på vårdavdelning dagtid och får permission
över natten för att sova hemma.11
Ytterligare exempel på vårdens utveckling i fråga om nya arbetssätt och organisering är att tekniska lösningar för övervakning
(exempelvis kameraövervakning och/eller monitorering på distans)
och tillgång till mobila vårdteam för vårdmöten i patientens hem
luckrar upp gränserna för vad som behöver göras i traditionell sluten
vård på sjukhus. Även vissa gränser mellan öppen vård och sluten
vård bromsar en önskvärd utveckling och framtidens vård behöver
bana väg för ett mer flexibelt förhållningssätt till vad en vårdplats
kan vara och hur och var olika former av vård kan ges, enligt nämnda

10
11

SOU 2016:2, s. 361 ff.
Ibid.
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utredning. I takt med den tekniska utvecklingen kan allt fler vårdåtgärder utföras i den enskildes hem eller på platser utanför sjukhus
och det som är avancerade åtgärder i dag kanske inte är det i
framtiden.12

3.2

Specialistsjuksköterskans yrkesroll
och arbetsuppgifter i vården

3.2.1

Vården kräver tillgång på specialistutbildade
sjuksköterskor som kan vägleda patienterna och främja
deras hälsa

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) definieras vård
som antingen sluten vård eller öppen vård. En person som vårdas i
sluten vård är intagen på en vårdinrättning.
Under 2016 rapporterades cirka 1 494 000 slutenvårdstillfällen
med en huvuddiagnos till patientregistret, fördelat på cirka 880 000
patienter13. Diagnoserna i slutenvården delas grovt in i tre grupper:
sjukdomar, skador och förgiftningar samt graviditet och förlossningar. Av sjukdomarna är hjärtkärlsjukdomar vanligast. Andra vanliga tillstånd är sjukdomar i matsmältningsorganen, rörelseorganen,
andningsorganen samt olika tumörer. Slutenvården förkommer i
olika utsträckning beroende på personers ålder. Det är framförallt de
allra äldsta och de allra yngsta som vårdas inneliggande.
Om vården ges i öppen vård, så kallad primärvård, sker den
utanför en vårdinrättning utan avgränsning när det gäller sjukdomar,
ålder eller patientgrupper. Primärvården ansvarar för att möta behov
av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande
arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens särskilda
resurser14.
De senaste 20 åren har den svenska hälso- och sjukvården, där
specialistsjuksköterskan ska verka, förändrats på många sätt. Dels i
form av att vården i stor utsträckning bedrivs utanför sjukhusen, dels
för att vården överlag har blivit mer komplex och bedrivs på färre
vårdplatser.

12
13
14

Ibid.
Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2016. Socialstyrelsen. (Rapport 2017-9-6, 2017).
2 kap. 4–6 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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I betänkandet God och nära vård (SOU 2017:53) lyfts ett flertal
utmaningar som hälso- och sjukvården står inför och som i synnerhet berör behovet av specialistutbildade sjuksköterskor. Dessa
utmaningar handlar om att styrningen av vården är fragmentiserad
med oklar rollfördelning och bristande samordning mellan öppen
vård och sluten vård samt det stora antalet olika aktörer som verkar
inom både den öppna och slutna vården.15
Sammantaget kräver detta tillgång på välutbildade sjuksköterskor
som kan vägleda patienterna och främja deras hälsa. Primärvården
beskrivs i nämnda betänkande som underdimensionerad utan förutsättningar att klara sitt uppdrag som första linjens vård. Den hälsofrämjande vården ställer höga krav på kompetens. Kompetensförsörjningen är otillräcklig och föråldrade arbetssätt tillsammans
med administrativ börda och otillräckliga verksamhetsstöd kräver
stora förändringar av vårdens utformning i en nära framtid. Här
utgör specialistsjuksköterskan en nyckelroll när det gäller att främja
hälsa och förebygga ohälsa.16
I nämnda utredning föreslås att hälso- och sjukvården ska ges
nära befolkningen. Öppen vård ska enligt dagens praxis vara patientens förstahandsval. Det behöver inte nödvändigtvis innebära ett
fysiskt besök hos en vårdgivare utan kan istället innefatta möten med
vården i form av elektronisk hälsoteknologi via dator, mobiltelefon
eller andra digitala lösningar. Möten mellan vårdens aktörer och
patienterna ställer krav på flexibilitet, individuell utformning, personcentrering, hälsofrämjande insatser och kompetens i informatik.
Tillgången på specialistsjuksköterskor
är otillräcklig inom alla specialiteter
Dessvärre har tillgången på specialistsjuksköterskor minskat både på
kort och på lång sikt. Enligt Socialstyrelsen var minskningen sju
procent under perioden 2009–2014 och 2 procent under åren 2013–
2014. Flertalet av Sveriges landsting och regioner bedömer att tillgången på specialistsjuksköterskor är otillräcklig inom alla specialiteter.
Samtliga landsting och regioner anser även att efterfrågan överstiger tillgången på sjuksköterskor med specialistutbildning i
15
16

SOU 2017:53. God och nära vård.
SOU 2017:53 s. 28.

89

Utmaningar och utveckling i hälso- och sjukvården

SOU 2018:77

psykiatri. Omkring 90 procent av arbetsgivarna anger att det råder
brist på sjuksköterskor inom anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård inom verksamheter där det krävs en hög andel specialistutbildade sjuksköterskor. Cirka 80 procent av arbetsgivarna anger att det råder brist på såväl nyutexaminerade som erfarna distriktssköterskor. Socialstyrelsens samlade bedömning är att efterfrågan på
specialiserade sjuksköterskor framför allt inom psykiatri, anestesi- och
intensivvård är stor samt att specialistsjuksköterskor inom geriatrisk
vård och operationssjukvård utgör stora bristgrupper17.
Behov av ökade specialistkunskaper i primärvården
Det behövs specialistutbildade sjuksköterskor i form av bland annat
distriktssköterskor som kan bemöta och hantera patienternas vårdbehov utifrån ålder, kön och etnicitet inom områden som till exempel
psykisk ohälsa, beroendeproblematik, äldre personer med omfattande
samsjuklighet, en ökande andel personer med kroniska sjukdomar.
Historiskt sett har distriktssköterska varit en professionell yrkesroll sedan 1920 då statens distriktssköterskeskola startade. Arbetet
är självständigt och insatserna varierar mellan förebyggande arbete
och traditionell sjukvård. Arbetsuppgifterna utförs på mottagningar
och i patienternas hem där alla åldersgrupper omfattas. Allt eftersom
samhället utvecklas förändras vårdbehoven och därmed även distriktssjuksköterskans arbetsuppgifter. En av de största förändringarna
under senare år är att sjukvården flyttat ut från sjukhusen och samtidigt blivit alltmer avancerad vilket kräver ökade specialistkunskaper
i primärvården.
Livsstilssjukdomar som diabetes, fetma och hjärtkärlsjukdomar
ökar. Behovet av kompetens inom förebyggande hälsovård ökar18.
Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen19. Med stigande ålder
ökar risken för sjukdom liksom behovet av vård och omsorg. Att
främja ett hälsosamt åldrande är av stor vikt20. Till detta kommer

17

Nationella planeringsstödet 2017. Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom
hälso- och sjukvård samt tandvård. Socialstyrelsen (2017). Rapport 2017-2-21.
18
Sjuksköterskans specialistutbildning - vilket slags examen? Högskoleverket (2010).
19
Åldrande befolkning. Statistiska Centralbyrån (2014).
20
Seniorguiden. Folkhälsomyndigheten (2014).

90

SOU 2018:77

Utmaningar och utveckling i hälso- och sjukvården

vård i livets slutskede som har fått en mer framträdande betydelse i
svensk sjukvård.
Redan i dag ges dygnetruntvård utanför sjukhusen i patientens
hem eller på annan plats såsom patienthotell, sjukstugor, närvårdscentraler eller inom barnsjukvårdens hemanslutna verksamheter21.
En personcentrerad, nära och avancerad sjukvård i hemmet eller på
annan plats än i sjukhusets byggnad kräver en hög andel specialistutbildade sjuksköterskor på grund av insatsernas komplexitet. Här
utgör distriktssköterskan den yrkesutövare som har bäst kunskap
och kompetens för att utföra arbetet.
Patienter vårdas i högre utsträckning i den öppna vården
Ett annat område där stora förändringar har skett från sluten vård
till öppen vård är psykiatrin där patienter i dag i större utsträckning
än tidigare vårdas i öppen vård jämfört med sluten vård22. Under
2010 vårdades drygt 50 000 patienter inom den psykiatriska slutenvården medan 260 000 patienter vårdades inom den psykiatriska
öppenvården. Merparten av den psykiatriska vården utförs av annan
vårdpersonal än läkare23.
Vårdpersonalens sammansättning skiljer sig åt mellan olika regioner i Sverige. 2013 hade Stockholms sjukvårdsregion 45 psykiatrisjuksköterskor per 100 000 invånare medan Norra sjukvårdsregionen hade 60 psykiatrisjuksköterskor per 100 000 invånare24.
Ökat antal dagkirurgiska ingrepp
Även inom den kirurgiska vården har stora förändringar skett. Den
kirurgiska vårdens förändring kan illustreras med följande siffror för
de elva vanligaste dagkirurgiska ingreppen: artroskopi, kolecystektomi, livmoderframfall, ljumskbråck, pacemaker, planerad PCI,
prostataförstoring, septumplastik, skrapning, tonsillektomi och
21

SOU 2017:53.
Kvalitet och innehåll i patientregistret. Utskrivningar från sluten vård 1964 - 2006 och besök
i öppen vård (exklusive primärvårdsbesök) 1997–2006. Socialstyrelsen (2008).
Beskrivning av vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa. En rapport baserad på
patientregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen. Socialstyrelsen (2012).
23
Uppgifter om psykiatrisk vård i patientregistret. Socialstyrelsen (Rapport 2014-2-14).
24
Nationella planeringsstödet – tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälsooch sjukvård samt tandvård. Socialstyrelsen (Rapport 2013-1-18).
22
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urininkontinens under åren 2005–2013. Under 2013 genomfördes
totalt 2,7 miljoner kirurgiska ingrepp inklusive planerade och akuta
åtgärder vilket är en ökning med en miljon jämfört med 2005. Av
dessa ingrepp utgjordes 70 procent av dagkirurgi jämfört med
42 procent år 2005. Sammantaget ökade de dagkirurgiska ingreppen
med cirka 19 000 ingrepp medan ingreppen i sluten vård minskade
med cirka 15 000.
År 2005 fanns det inom de kirurgiska verksamheterna 8 086 vårdplatser. Dessa minskade med 9 procent till att under 2013 utgöra
7 348 vårdplatser. Medelvårdtiden varierade under 2013 för de olika
ingreppen mellan 1,2 till 3,9 dygn25. Fler dagkirurgiska åtgärder utgör en effektivisering av sjukvården, men ställer samtidigt ökade
krav på spetskompetens hos sjuksköterskan i den dagkirurgiska vården som på kortast möjliga tid ska ge en personcentrerad och holistisk omvårdnad utifrån den enskilda patientens behov, risker och
resurser26.
De ingrepp som inte utgörs av dagkirurgi utan sker i den högspecialiserade slutenvården och som kännetecknas av en miljö med
snabbt ökande teknologiska innovationer och som därmed ställer
ökade krav på ny kunskapsutveckling, uppgår till cirka 30 procent av
det totala antalet kirurgiska ingrepp i vården27. Den kirurgi som i
många avseenden är högspecialiserad och klassificeras som högriskkirurg28 (t.ex. hjärtkirurgi, organtransplantation, ortopedisk kirurgi)
kräver specialistutbildade sjuksköterskor med kunskap om hur tekniska innovationer kan påverka patientens återhämtning och möjlighet till fortsatt hälsa i relation till den kirurgiska vården.

25

Fortsätt utveckla dagkirurgin. Läkartidningen, 113, DUXW. Tiainen, A., Lindelius, B. (2016).
Brattwall, M., Warrén Stomberg, M., Jakobsson, JG. (2012). Dagkirurgin i Sverige sker
strukturerat och med enhetliga rutiner. Läkartidningen (109), (41), (1824–1827).
27
Ihse, I. (2013). Kirurgin måste vara lyhörd och drivande- och sikta på framtiden. Mimimalinvasiv teknik en del av kirurgins radikala förändring. Läkartidningen (110, 734–735).
28
Moonesinghe, SR., Mythen, MG., Grocott, MPW (2011). High-risk surgery: epidemiology
and outcomes. Anesthesia & Analgesia (112, 891–901).
26
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Den högspecialiserade cancervården kräver
ökade insatser på rehabilitering
Ett område som berörs av den kirurgiska vårdutvecklingen är cancervården. Kirurgin har en central roll för såväl botande som lindrande
behandling av cancer där cirka 50 procent av patienterna med cancer
botas genom kirurgi29. Onkologins roll i cancervården har stärkts de
senaste decennierna genom effektiv kemoterapi och utvecklingen av
strålningsterapins effektivitet och progression. Den högspecialiserade cancervården och det faktum att många patienter behöver
genomgå cancerrehabilitering ställer höga krav på specialistutbildning
och fortbildning av sjuksköterskor inom onkologi där specialistsjuksköterskan utgör navet i omvårdnaden. Av patientorganisationerna betonas betydelsen av en fast vårdkontakt och samordning i vårdkedjan där kontaktsjuksköterskan i cancervården har en nyckelroll.
Inom den högteknologiska vården behövs specialistutbildade
sjuksköterskor inom områdena operation, anestesi och
intensivvård
Medan operationssjuksköterskan ansvarar för positionering, aseptik
och patientens säkerhet och värdighet i samband med ett kirurgiskt
ingrepp möter anestesisjuksköterskan patienten före, under och
efter operationen och bedriver omvårdnad genom hela förloppet.
Majoriteten av patienterna som genomgår generell anestesi upplever någon form av oro och/eller ångest inför sövning30. I perioperativ basal övervakning av en patient under generell anestesi ingår
en mängd observationer såsom kontroll av medvetandenivå, förekomst av muskelaktivitet, pupiller, andningsrörelser samt hudens
färg, utseende och temperatur. Anestesisjuksköterskan följer patientens blodtryck, hjärtfrekvens, pulsoximetri, kapnografi, central temperatur, koncentration av oxygen i inspirationsgas och endtidal koncentration av inhalationsmedel. I specialistsjuksköterskans ansvar
ligger också att förhindra uppkomst av awareness som innebär ett slags
29

Nivåstrukturerad cancervård – för patienternas bästa. En rapport från uppdraget om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården. Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL (2013).
30
Mitchell, M. (2011). Influence of gender and anesthesia type on day surgery anxiety. Journal
of advanced nursing, (68(5)), (1014–1025).
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medvetande under någon del av operationen vilket orsakas av otillräcklig anestesi31.
Med intensivvård menas att förebygga och behandla svikt i ett
eller flera organsystem så att fortsatt liv kan bli meningsfullt ur
patientens synvinkel. Den specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskan arbetar i arbetslag med specialiserad vårdpersonal med övervakning, diagnostik, behandling, omvårdnad av patienter med svåra,
ofta livshotande sjukdomar eller skador. Intensivvårdsavdelningar
på region- och universitetssjukhus tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som är möjliga att
erbjuda vid olika typer av organsvikt. Dessa kliniker och enheter
kräver specialistutbildade sjuksköterskor med spetskompetens inom
specialområden som thorax, neurokirurgi, pediatrik och brännskadevård32.
Specialistsjuksköterskan i akutsjukvården
För många patienter är akutmottagningen den första kontakten med
sjukvården. Med akutsjukvård menas behandling och handläggning av
patienter med ett tillstånd av snabbt påkommen ohälsa, vars tillstånd
inte kan vänta längre än ett dygn. I Sverige finns ungefär 70 sjukhusbundna akutmottagningar vilka genererar ungefär 2,5 miljoner besök
varje år.33
Den specialistutbildade akutsjuksköterskan behöver särskild kompetens för att bedöma och värdera patienters hälsosituation i de korta
och snabba möten som kännetecknar akutsjukvården. Det oförutsägbara och oväntade står i fokus där sjuksköterskan förväntas kunna
identifiera livshotande tillstånd blandat med banala åkommor och
långvariga sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan koordinerar omvårdnadsåtgärder och omhändertar systematiskt patienter med olika allvarlighetsgrad. Trauma med behandling av skadade patienter och
stöd till sörjande närstående hör till det rutinmässiga arbetet34.

31

Hagen, O. (2005). Förebyggande och behandling av anestesirelaterade komplikationer. In:
Hovind I-L (red.). Anestesiologisk omvårdnad. Lund, Studentlitteratur.
32
Riktlinjer för svensk intensivvård. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård och
Svenska Intensivvårdssällskapet (2015).
33
Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Socialstyrelsen (2015).
34
Akut sjukvård, omvårdnad och behandling vid akut skada (2.uppl.). Wikström, J. Lund,
Studentlitteratur (2012).
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Kraven på kompetens hos sjuksköterskan är höga i den mentalt och
fysiskt krävande miljö som akutmottagningen utgör.
Även ambulanssjukvården har genomgått stora förändringar med
ökat krav på specialistutbildade sjuksköterskor i ambulansen. Traditionellt har ambulanssjukvården i mångt och mycket varit och uppfattats som en transportorganisation. Dock har den utvecklats och
kommer att fortsätta utvecklas såväl med fysisk utrustning som
kompetensmässigt35. Mot bakgrund av att ambulanssjukvården i dag
utgörs av akutsjukvårdens förlängda arm ut på olycksplatser, i
patienters hem och andra fält utanför sjukhuset, kommer många
patienter att mötas av att ambulanssjukvården bedömer och prioriterar till annan vårdnivå än akutmottagningen. Situationen att, i princip per automatik, inte komma till sjukhus då ambulansen anländer
är ny och kräver omfattande forskning utifrån såväl medicinskt som
omvårdnadsperspektiv för att tillfredsställa säkerhet och upplevelser
av situationen36.
Ambulanssjukvården har sedan mitten av 1980-talet genomgått en
i det närmaste revolutionerande förändring från renodlad transportorganisation till något av en fullfjädrad akutvårdsorganisation, där
svårt sjuka och skadade patienter i dag kan omhändertas både på
hämtplats och under transporten till sjukhus37. I Sverige är det sedan
november 2005 krav38 om minst en legitimerad sjuksköterska per
akutambulans inom ambulanssjukvården, med ett uttryckt önskemål
om specialistutbildning inom ambulanssjukvård39. Utvecklingen att
bemanna ambulanser med sjuksköterskor har varit och är oundviklig
mot bakgrund av den oavbrutna utveckling som karaktäriserar

35

Suserud, B.-O. (2005). A new profession in the pre-hospital care field--the ambulance nurse.
Nursing in Critical Care (10(6)), (269–271).
36
Van de Glind, I., Berben, S., Zeegers, F., Poppen, H., Hoogeveen, M., Bolt, I., Vloet, L.
(2016). A national research agenda for pre-hospital emergency medical services in the
Netherlands: a Delphi-study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency
Medicine (24, 2. doi:10.1186/s13049-015-0195-y).
37
Borland, M. L., Jacobs, I., & Rogers, I. R. (2002). Options in prehospital analgesia.
Emergency Medicine (14(1)), (77–84).
38
Vårdgivaren ska vidare ansvara för att en ambulans alltid är bemannad med hälso- och
sjukvårdspersonal som har behörighet att iordningställa och administrera läkemedel i enlighet
med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLFFS 2017:37) om ordination och
hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2018:38).
39
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med
inriktning ambulanssjukvård, Stockholm. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och
Svensk sjuksköterskeförening (2012).
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högteknologisk akutsjukvård och därav ställs högre krav också på
personalens kompetens40.
Ambulanssjukvården erbjuder patienten och dess anhöriga, i en
absolut majoritet av alla uppdrag, exklusivt fokus då endast en patient åt gången vårdas och transporteras av ambulanssjukvården.
Vikten av en holistisk och existentiell människosyn också vid kontakt med den prehospitala sjukvården framhålls41 där patienterna
beskriver vikten av att bli sedda och bekräftade samt tagna på allvar.
En holistisk bedömning bör innehålla fysiska, emotionella, sociala,
spirituella och funktionella aspekter av patientens liv42.
Vårdens förändring kräver ett ökat antal
specialistsjuksköterskor
Sammanfattningsvis har hälso- och sjukvården de senaste decennierna genomgått stora förändringar vilket ställer krav på ett ökat antal
specialistsjuksköterskor, men också en vidgning av utbildningens
innehåll och funktion. Sjuksköterskeutbildningen ska innehålla
kunskaper och kompetenser som säkerställer en god, säker och trygg
vård. En grundutbildad sjuksköterska har kompetens att arbeta
autonomt utifrån generalistkunskaper. Det är dock en stor utmaning
att garantera en god, säker och trygg vård på alla nivåer samtidigt
som avancerade medicinska och tekniska metoder och komplexa
vårdprocesser introduceras i snabb takt. Stora delar av vården är
komplex och kräver därför den specifika kompetens som en specialistsjuksköterska har.
Befolkningsutvecklingen med en hög andel äldre med avancerad
samsjuklighet samt en hög grad av mångfald i befolkningen ställer
krav på självständig bedömning, analys och åtgärdande av hälsoproblem utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kräver ett
vetenskapligt förhållningssätt och en mångkulturell kompetens.
Specialistsjuksköterskan ska kunna ta ett professionellt ansvar
för patientens säkerhet i skiftande vårdsituationer samt initiera och
40

Suserud, B.-O. (2005). A new profession in the pre-hospital care field – the ambulance
nurse. Nursing in Critical Care (10(6)), (269–271).
41
Elmqvist, C., Fridlund, B., & Ekebergh, M. (2008). More than medical treatment: the
patient's first encounter with prehospital emergency care. International Emergency Nursing
(16(3)), (185–192. doi:10.1016/j.ienj.2008.04.003)
42
Melby, V. & Ryan, A. (2005). Caring for older people in prehospital emergency care: can
nurses make a difference? Journal of Clinical Nursing (14(9)), (1141–1150.
doi:10.1111/j.1365-2702.2005.01222.x).

96

SOU 2018:77

Utmaningar och utveckling i hälso- och sjukvården

driva vårdens utveckling. Det ställer krav på en specialistutbildning
av hög kvalitet inom svensk hälso- och sjukvård med ökad öppenhet
för nya utbildningskombinationer än vad som är möjligt med dagens
befintliga elva examensinriktningar. En anpassning till omvårdnadens utveckling och vårdens förändrade behov är nödvändig.
3.2.2

Utredningens förslag i relation till utvecklingen
och utmaningarna i hälso- och sjukvården

Ovanstående beskrivning synliggör en rad utmaningar och förslag
till utvecklingsåtgärder i hälso- och sjukvården. För att vårdgivarna
ska ges förutsättningar att bedriva en jämlik och säker vård anser
utredningen å sin sida och utifrån utredningens uppdrag att det krävs
en rad åtgärder för att stärka specialistutbildade sjuksköterskors roll
i den framtida vården. Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
utgör en av de största yrkesgrupperna i vården varför förbättrade
villkor och förutsättningar för dessa yrken har möjlighet att förbättra vårdens kvalitet. Förslagen som föreslås i detta betänkande
utgör en helhetslösning som syftar till att förse vården med efterfrågad kunskap och kompetens i fråga om bland annat specialistsjuksköterskor dels genom ett antal verktyg för vårdgivarens planering av kompetensbehovet, dels genom ett antal utbildningsvägar i
högskolan. Av figur 1 framgår flödet av samverkan och utbytet som
ständigt måste pågå mellan högskolan och vårdgivarna i fråga om
kompetensförsörjning.
Utredningens förslag i sin helhet framgår av kapitel 9.
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Vilka kompetenser är centrala för
specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll
och arbetsuppgifter i vården?

Av utredningens frågeformulär43 framgår att det finns en förhållandevis stor enighet bland svarande organisationer om vilka
kompetenser som är centrala för specialistsjuksköterskan framtida
yrkesroll. Bland de kompetenser som lyfts fram mest frekvent är de
sex kärnkompetenserna44, ledarkomptens, pedagogisk kompetens
(rådgivning), hälsofrämjande arbete samt förmågan att kunna initiera egenvård. Vidare lyfts vikten av kunskap om hållbar utveckling,
mångkulturell population och e-hälsa. Många svarande organisationer lyfter även vikten av att specialistsjuksköterskan kan göra
självständiga bedömningar, har fördjupade kliniska färdigheter och
medicinsk kunskap. Ett par organisationer framhåller även betydelsen av psykologisk och psykiatrisk kompetens framförallt i relation
till vård av äldre. Av svaren kan inte utläsas några tydliga mönster
om att vissa organisationer lyfter fram samma aspekter. Det finns
däremot en övervägande samstämmighet bland de svarande organisationerna om vilka kompetenser som är centrala för specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll och arbetsuppgifter i vården.

43

Bilaga 5.
De sex kärnkompetenserna utgörs av personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. Leksell,
J., Lepp, M. (2013) Sjuksköterskans kärnkompetenser.
44
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4.1

Inledning

I detta kapitel ges huvudsakligen en deskriptiv nulägesbeskrivning
av hälso- och sjukvården och de regelverk som gäller för hälso- och
sjukvården, hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. I kapitel 9
redovisas utredningens överväganden och förslag kring detta, med
utgångspunkt från bland annat nulägesbeskrivningen.
4.1.1

Utredningens uppdrag avseende hälso- och sjukvården

Utredningen ska enligt direktiven se över specialistsjuksköterskeutbildningen i syfte att den framtida utbildningen ska möta hälso- och
sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den kunskap och
förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska, genom att:
• Analysera och bedöma hälso- och sjukvårdens tillgång på och
långsiktiga behov av specialistsjuksköterskor.
• Föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet.
• Lyfta fram goda exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdshuvudmännen kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet och för att öka tillgången på utbildade sjuksköterskor.
• Redovisa vilka åtgärder staten kan vidta för att öka tillgången på
utbildade specialistsjuksköterskor.
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• Analysera och bedöma vilka förutsättningar hälso- och sjukvårdshuvudmännen har för att ta ett större ansvar för sjuksköterskors specialisering.
• Uppmärksamma och beakta EU-rättsliga krav i förhållande till
yrkeskvalifikationsdirektivet1 och det förslag till direktiv om proportionalitetsprövning.2
4.1.2

Hälso- och sjukvårdens utmaningar
– en kort introduktion

I utredningens direktiv anges att svensk vård ska vara i världsklass,
vilket också internationella jämförelser3 visar när det gäller medicinska resultat. Sverige har emellertid svaga resultat på flera viktiga
områden så som tillgänglighet, information, delaktighet och samordning och förtroendet för hälso- och sjukvården sjunker bland befolkningen.4 Det innebär att det inte endast går att utgå från medicinska utfallsmått när vårdkvaliteten diskuteras. Med kvalitet enligt
patientsäkerhetslagen (2010:659) förstås att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och
andra föreskrifter om bland annat hälso- och sjukvård och beslut
som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
För att kunna tillhandahålla en vård i världsklass behövs en väl
fungerande kompetensförsörjning. Det innebär bland annat att sjukvårdspersonalen har rätt kompetens för de arbetsuppgifter de ska utföra. Om till exempel sjuksköterskor inte utför sitt arbete på korrekt
sätt antingen på grund av brist på utbildning, brist på praktik, brist
på erfarenhet eller bristfällig uppdatering av aktuell vetenskaplig utveckling, kan detta äventyra patienternas säkerhet. Kraven på sjuksköterskan har ökat över tid och sjuksköterskans profession har i
takt med den medicinska och tekniska utvecklingen blivit alltmer
1

Europaparlamentets och rådets direktiv (2013/55/EU) av den 20 november 2013 om ändring
av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012
om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMIförordningen).
2
Förslag till – Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före
antagandet av ny reglering av yrken, COM (2016) 822 final.
3
Sveriges Kommuner och Landsting Svensk sjukvård i internationell jämförelse, internationell
jämförelse 2018.
4
Vårdanalys, PM 2016:5 Vården ur befolkningens perspektiv, s. 5 f. ”-andelen som tycker att
hälso- och sjukvården fungerar bra har minskat avsevärt sedan 2010”.
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komplex och avancerad. Det innebär att det är angeläget att sjukvårdspersonalen är uppdaterade i förhållande till yrkets vetenskapliga utveckling för att kunna säkerställa patientsäkerheten.
EU har genom yrkeskvalifikationsdirektivet5 fastslagit att medlemsstaterna ska säkerställa att det finns förutsättningar för bland
annat sjuksköterskor och barnmorskor att kunna fortbilda sig kontinuerligt. Detta då sjuksköterskeprofessionen inte är en statisk profession utan den fortsätter att konstant utvecklas från en nivå till en
annan i förhållande till den medicinska och tekniska utvecklingen.
Dessa förändringar sker genom nya vetenskapliga upptäckter och ny
teknisk utveckling som för med sig krav på ny kunskap, nya färdigheter och nya discipliner. Förändringarna medför också att regelverket bör ses över så att nya oförutsedda risker inte drabbar patienterna. Vilket tydliggörs dels i skäl 39 i yrkeskvalifikationsdirektivet
(2005(36/EG) dels i skäl 15 i det så kallade moderna yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU).6
Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) framgår att vårdgivarna7
ansvarar för att där det bedrivs vård ska det finnas den personal, de
lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna
ges. Vårdgivarna ansvarar även för att verksamheten systematiskt
och fortlöpande utvecklas och säkras.8
Däremot saknas ett lagstadgat krav på att även hälso- och sjukvårdshuvudmännen (i det fall de inte bedriver hälso- och sjukvård)
har ett ansvar motsvarande vårdgivarna9 det vill säga ansvar för att
kvalitetssäkra verksamheten. Huvudmännen är enligt hälso- och
sjukvårdslagen10 ansvariga för att erbjuda hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som anger de mål för vården som vårdgivarna har att förhålla sig till. För att lyfta fram vikten
av att kvalitetssäkra vården har Socialstyrelsen bemyndigats att med-

5

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring
av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU)
nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen).
6
Se avsnitt 4.3.1.
7
Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person eller
enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
8
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 5 kap. 4 §.
9
A. a.
10
2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

103

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

dela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelsen i 5 kap. 4 §11 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter12 ska vårdgivarna ansvara för att det finns ett
ledningssystem för verksamheten som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. Dessa föreskrifter är bindande för vårdgivarna men det saknas dock regler om
att ledningssystemet ska innehålla rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling. Ett mer allmänt hållet resonemang
om behovet av att planera för personalens kompetensförsörjning
och kompetensutveckling återfinns i Socialstyrelsens handbok för
hur dessa föreskrifter (2011:9) bör tillämpas.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsansvarig
myndighet över vården.13

4.2

Gällande rätt

I följande avsnitt beskrivs de, utifrån uppdraget, viktigaste regelverken och de allmänna råd som rör hälso- och sjukvården, hälsooch sjukvårdens personal och patienter.14 Med utgångspunkt från
regelverken beskrivs även relaterade källor som har betydelse i utredningen.

4.3

Yrkeskvalifikationsdirektiv15

Enligt EU-fördraget16 är ett av gemenskapens mål att avskaffa hindren för fri rörlighet för personer och tjänster mellan medlemsländerna. Det innebär att medborgare inom EU bland annat har rätt
att utöva ett yrke, som egenföretagare eller som anställd, i en annan
medlemsstat än den där de har skaffat sig sina yrkeskvalifikationer.
Yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) är ett direktiv som
11

Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 8 kap. 2 §.
SOSFS (2011:9), 3 §.
7 kap. 1 §, patientsäkerhetslagen (2010:659).
14
Avsnittet gör inga anspråk på att vara uttömmande av gällande rätt.
15
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG och 2011/55/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer och Europarlamentets och rådets direktiv
2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av
yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom
informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), (det moderniserade
yrkeskvalifikationsdirektivet).
16
Artikel 26 punkt 2, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
12
13
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syftar till ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra
behörighetsbevis. Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
(2013/55/EU), förkortad YKD, förtydligar medlemsstaternas ansvar i
vissa delar bland annat avseende ansvaret att säkerställa att sjuksköterskor och barnmorskor kan fortbilda sig inom sitt yrke.
Direktivet (2005/36/EG) utgår från harmoniserade minimikrav
för utbildning (sektorsyrken), en generell ordning för erkännande
av utbildningsbevis och automatiskt erkännande av yrkeserfarenhet.
Detta gäller bland annat barnmorskor och sjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård. För dessa sektorsyrken17 gäller automatiskt
erkännande, det vill säga den som har ett examensbevis eller behörighetsbevis som utfärdats av en medlemsstat ska ges möjlighet att
utöva sitt yrke i alla medlemsstater, på samma villkor som gäller för
dem som förvärvat sina yrkeskvalifikationer i den mottagande medlemsstaten. Några krav på ytterligare utbildning får inte ställas i den
mottagande medlemsstaten. Medlemsstaterna är skyldiga att endast
ge tillträde och rätt att utöva verksamhet inom dessa yrken till yrkesutövare som innehar något av de bevis på formella kvalifikationer
som anges i bilaga 5 till direktivet.
För övriga reglerade yrken till exempel specialistsjuksköterskor
och röntgensjuksköterskor, tillämpas direktivets generella ordning.
Den generella ordningen baseras på principen om ömsesidigt erkännande, men hindrar inte den mottagande medlemsstaten från att
kräva kompensationsåtgärder om det föreligger väsentliga skillnader
mellan den utbildning som den sökande förvärvat och den som krävs
i den mottagande medlemsstaten. Den generella ordningen är enligt
artikel 10 även tillämplig för specialistsjuksköterskor utan utbildning till sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård när yrkesutövaren ansöker om erkännande i en annan medlemsstat där yrkesverksamheten i fråga bedrivs av sjuksköterskor inom allmän hälsooch sjukvård.
Enligt artikel 59.5 i YKD ska EU:s medlemsstater lämna uppgifter till Europeiska kommissionen när krav införs som begränsar
tillträdet till ett yrke eller utövandet av ett yrke. Medlemsstaten ska
då också ange skälen till att kraven uppfyller villkoren i punkten 3 i
artikel 59, det vill säga att det inte är direkt eller indirekt diskriminerande på grund av nationalitet eller bosättningsort, att det är moti17

Läkare, specialistläkare, sjuksköterska, tandläkare, specialisttandläkare, apotekare och arkitekt.
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verade av tvingande hänsyn till allmänintresset samt att de är lämpliga för att uppnå de eftersträvade målen och inte går utöver vad som
krävs för att uppnå målen.
4.3.1

Fortbildning

En viktig parameter i yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) är
livslångt lärande. Livslångt lärande beskrivs som all allmän utbildning, yrkesutbildning, icke-formell utbildning och informellt lärande
som sker genom livet och leder till ökade kunskaper och färdigheter
som kan innehålla yrkesetik.
Livslångt lärande har blivit särskilt viktigt för ett stort antal yrken i och
med de snabba tekniska och vetenskapliga framstegen. I detta sammanhang ankommer det på medlemsstaterna att se till att yrkesutövarna genom lämplig fortbildning håller sig underrättade om de tekniska och vetenskapliga framstegen.
(Skäl 39, yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG).

Livslångt lärande har blivit särskilt viktigt för ett stort antal yrken i
och med de snabba tekniska och vetenskapliga framstegen. Enligt
artikel 22 b i YKD ska medlemsstaterna, i enlighet med specifika förfaranden, genom att uppmuntra fortbildning säkerställa att yrkesutövare vars yrkeskvalifikationer omfattas av automatiskt erkännande18,
kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så att
yrkesinsatsen bibehålls på säker och effektiv nivå och för att hålla sig
à jour med utvecklingen inom yrket och kontinuerligt kan uppdatera
sin kompetens. Medlemsstaterna ska med andra ord säkerställa att
det finns förutsättningar att fortbilda sig.
Av skäl 39 i det ursprungliga direktivet19, framgår att livslångt lärande har blivit särskilt viktigt för ett stort antal yrken, i och med
den snabba tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Vilket enligt
direktivet innebär att det ankommer på medlemsstaterna att se till
att yrkesutövarna genom lämplig utbildning håller sig underrättade
om de tekniska och vetenskapliga framstegen. Detta gäller generellt
för samtliga yrkesgrupper.

18
19

Sjuksköterskor och barnmorskor.
2005/36/EG.
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Skäl 15 i YKD understryker ytterligare betydelsen av fortbildning
för framför allt läkare, läkare med specialistkompetens, allmänläkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård,
tandläkare, specialisttandläkare, veterinärer, barnmorskor, apotekare och arkitekter. Detta är grunden till artikel 22 b i YKD. I direktivet lyfts betydelsen av fortbildning bland framför allt hälso- och
sjukvårdsyrkena det vill säga, för yrkesutövare som ansvarar för
patienter och patienters säkerhet.
Fortbildning bidrar till ett säkert och effektivt utövande av yrkesutövare
som beviljas automatiskt erkännande av sina yrkeskvalifikationer. Det
är viktigt att främja en förstärkt kontinuerlig yrkesutveckling för dessa
yrkesgrupper. Medlemsstaterna bör framför allt främja fortbildning för
läkare, läkare med specialistkompetens, allmän läkare, sjuksköterskor
med ansvar för hälso- och sjukvård, tandläkare, specialisttandläkare, veterinärer, barnmorskor, apotekare och arkitekter. De åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna bör utbyta bästa praxis på området. Fortbildning bör omfatta tekniska, vetenskapliga, rättsliga och etiska framsteg
och motivera yrkesutövarna att delta i sådant livslångt lärande som har
relevans för deras yrke.
(Skäl 15 i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet 2013/55/EU).

4.3.2

Behov av att förtydliga bestämmelserna om fortbildning

Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande
(SOU 2014:19)
I betänkandet Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande
(SOU 2014:19) föreslås att Socialstyrelsen ska bemyndigas att meddela föreskrifter som säkerställer att utövare av yrken som omfattas
av automatiskt erkännande utifrån samordnade minimikrav på utbildningen, det vill säga apotekare, barnmorskor, läkare, sjuksköterskor, tandläkare och veterinärer, uppmuntras att hålla sig uppdaterande om utvecklingen inom yrket. Utredningen anser att det ur
ett patientsäkerhetsperspektiv är angeläget att yrkesutövare fortsätter att uppdatera sina kunskaper efter examen. Utredningen anser
också att det också är viktigt att de i Sverige verksamma yrkesutövarna har samma förutsättningar att genomföra och dokumentera
kontinuerlig fortbildning som kollegor i andra europeiska länder20,

20

Vad gäller för Danmark, Finland och Norge? Se avsnitt 4.3.3 nedan.
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dels för att Sverige ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft, dels för att enskilda yrkesutövare också ska vara anställningsbara på den europeiska marknaden. Hur säkerställande av fortbildning
ska gå till är upp till varje medlemsstat att bestämma i enlighet med
statens specifika förfaranden. Utredningen lyfter fram möjligheten
att i enlighet med den svenska modellen överlämna till arbetsmarknadens parter, att närmare reglera krav på fortbildning i kollektivavtal tillämpliga för respektive yrkesgrupp. Dock synes befintliga
kollektivavtal endast generellt och indirekt reglera fortbildningsfrågor, genom att individuella kompetensutvecklingsplaner ska utarbetas för medarbetarna. Nämnda utrednings slutsats är att detta inte är
tillräckligt för att uppfylla direktivets krav utan föreslår i stället att
det bör meddelas föreskrifter som säkerställer att de berörda yrkesgrupperna kontinuerligt och på ett strukturerat sätt kan tillgodogöra
sig nya rön etc. genom kompetensutveckling samt att föreskrifterna
bör utarbetas i samråd med arbetsmarknadens parter.21 Uttryckliga
krav på att yrkesutövare kontinuerligt ska uppdatera sin yrkeskompetens finns redan i författning för vissa av de reglerade yrkena i
Sverige, dock inte för de yrken som omfattas av direktivets krav i
artikel 22 b.
Krav på fortbildning för yrkesförare
Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och är ett
ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.
Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.22

Av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens framgår att det dels
krävs en grundutbildning som leder till ett yrkeskompetensbevis
som är giltigt i fem år, för att får utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil, dels att föraren därefter måste genomgå en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya
beviset. Regeringen har i förordning23 bemyndigat Transportstyrelsen att meddela föreskrifter om fortbildning. Dessa återfinns i

21

SOU 2014:19 s. 434.
www.transportstyrelsen.se/yrkesforarkompetens
23
8 kap. 1 § p.3, Förordning om (2017:1470) om yrkesförarkompetens som rör innehåll i
fortbildningen och möjlighet om att söka ändring.
22

108

SOU 2018:77

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

Transportsstyrelsens föreskrifter (TFSF 2017:1) om fortbildning
och utbildningsverksamhet för yrkesutövare.
4.3.3

Hur har våra grannländer genomfört
yrkeskvalifikationsdirektivet?24

I detta avsnitt redogörs för hur Danmark, Finland och Norge valt
att förhålla sig till artikel 22 b i det moderna yrkeskvalifikationsdirektivet.
Danmark
I Danmark föreligger obligatoriska krav på fortsatt professionell utveckling (CPD25) för läkare, tandläkare, sjuksköterskor och barnmorskor, vilka är reglerade genom The Danish Authorization Act
(DAA).26 Enligt denna föreskrift måste yrkesverksamma inom
hälso- och sjukvården säkerställa att deras professionella kvalifikationer är uppdaterade så att de kan fullfölja sin roll och sina professionella åtaganden. Det finns emellertid inget krav på kontinuerlig
kontroll och ingen nationell ackrediteringsmyndighet för CPDaktiviteter.
Läkare och specialistläkare är ansvariga för sin egen fortbildning
och att deras kompetenser bibehålls i enlighet med DAA och sju
medicinska roller definierade av Sundhedsstyrelsen (Danish Health
Authority).27 Det huvudsakliga ramverket är förhandlat och beslutat
genom kollektivavtal mellan olika fackföreningar för läkare och
danska regioner.28 Det förekommer speciella föreskrifter för specifika medicinska specialiteter. Sundhedsstyrelsen har etablerat ett nationellt råd för sjuksköterskors CDP. Rådet syftar till att ge Sundheds_styrelsen råd i alla frågor som rör sjuksköterskors fortbildning
efter avlagd examen.
På offentliga sjukhus åligger fortbildningsansvaret både arbetsgivare och den enskilde yrkesutövaren. Struktur och innehåll av
24

2013/55/EU.
Continuing professional development.
Danish Authorization Act - Consolidated Act no. 877 of 4 August 2011:
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138178
27
sundhedsstyrelsen.dk/~/media/800F03AA071648DCB18F7D58CA8D66E2.ashx
28
Överenskommelse mellan parterna på hälso- och sjukvårdsområdet:
www.laeger.dk/sygehusoverenskomsten
25
26
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kurser och vidareutbildningar är baserade på lokala överenskommelser och kan om nödvändigt finansieras av arbetsgivaren. Offentligt
anställda läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare har genom gällande kollektivavtal rätt till tio dagars fullt betald ledighet
för fort- och vidareutbildning. Icke-betald ledighet för CPD kan
förhandlas lokalt.
Sjuksköterskor är skyldiga att följa forskningsutvecklingen och
att säkerställa att de har de kvalifikationer som krävs för att utföra
sitt arbete dock saknas krav på omfattning och frekvens. Sjuksköterskors förpliktelser att fortbilda sig baseras på etiska åtaganden
och riktlinjer formulerade av den egna yrkeskåren. Sjuksköterskor
har som ovan nämnts rätt till fortsatt professionell utveckling inom
omvårdnadsområdet genom kollektivavtal. Enligt kollektivavtalen så
är arbetsgivare skyldiga att säkerställa att de anställda har de nödvändiga kvalifikationer som krävs för att kunna utföra sitt arbete.
Finland
Artikel 22 b i yrkeskvalifikationsdirektivet har som följer genomförts genom 3 kap. 18 § i lagen (559/1994) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.
3 kap. Allmänna skyldigheter för yrkesutbildad personal inom hälsooch sjukvården
18 § (30.12.2015/1659)
En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är skyldig att upprätthålla och utveckla de kunskaper och färdigheter som utövandet av
yrket förutsätter samt att göra sig förtrogen med de bestämmelser och
föreskrifter som gäller yrkesutövningen.
Arbetsgivare för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
ska följa hur dessa personer utvecklas yrkesmässigt och skapa förutsättningar för dem att upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom deltagande i behövlig yrkesinriktad fortbildning och andra
metoder för yrkesmässig utveckling så att yrkesinsatsen bibehålls på säker och ändamålsenlig nivå.
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Norge
Norge är i egenskap av EES-land29 bundna av YKD dock har direktivet ännu inte trätt i kraft för de länder som omfattas av avtalet
mellan EES-länderna.
I norsk rätt har YKD i sin helhet genomförts genom författningar:
• Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven).
• Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.
• Forskrift om autorisasjon, lisens og specialistgodkjennin for helsepersonell med yrkeskvlifikasjoner fra andre EOS- land eller Sveits.
Artikel 22 b i YKD har genomfört genom i Lov om universiteter og
hoyskoler (universitets- og hoyskoleloven), kapitel 1, 1–3 §§ bokstav a, g och i som följer.
§ 1–3. Institusjonenes virksomhet
Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å:
a) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning,
faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.
g) bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale forskningsfronten og utviklingen av høyere utdanningstilbud.
i) tilby etter- og videreutdanning innenfor institusjonens virkeområde.

4.3.4

Kollektiv- och samverkansavtal

I diskussioner med Vårdförbundet har det vid förbundets översyn av
kollektivavtal framkommit att sex av kollektivavtalen övergripande
och indirekt reglerar kompetensutveckling alternativt fortbildning
genom att det i avtalen ange att kompetensutvecklingsplaner ska
skapas för medarbetarna. Gemensamt för samtliga sex avtal är att dessa
tecknades före det att Socialstyrelsens föreskrifter (2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
upphävdes den 31 december 2011. Se även avsnitt 4.7.24.
29

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är ett samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, Liechtenstein och Norge.
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Genomförande av det moderniserade
yrkeskvalifikationsdirektivet

Många av remissyttrandena till propositionen för genomförande av
yrkeskvalifikationsdirektivet30 uttalar sig positivt i frågan om fortbildning, vilket redovisas i det följande.
Svenska Läkarsällskapet anför bland annat att fortbildning är en
central fråga för patientsäkerheten och för den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården samt avgörande för den enskildes
yrkesutövning. Det framhålls också att de svenska läkarnas deltagande i fortbildning minskat kraftigt den senaste tioårsperioden.
Yrkesutövarna själva31 – Sveriges Läkarförbund, Sveriges Tandläkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Farmaceuter och Vårdförbundet anför att fortbildning är positivt för dess medlemmars möjligheter att fritt kunna
etablera sig i hela EU. De anför vidare att de ställer sig bakom yrkeskvalifikationsutredningens (SOU 2014:19) förslag om föreskrifter
för fortbildning samt att föreskrifterna också bör ställa krav på en
systematisk kompetensutveckling med en plan för varje medarbetares fortbildning. Yrkesutövarna anser också att föreskrifterna bör
beskriva yrkesutövarens, arbetsgivarens och huvudmannens ansvar
för fortbildning (se vidare avsnitt 4.7.14 om den enskilde yrkesutövarens ansvar för sin kompetensutveckling i förhållande till arbetsgivarens ansvar).
Socialstyrelsen delar inte yrkeskvalifikationsutredningens bedömning att direktivets krav på fortbildning kräver ytterligare reglering.
Socialstyrelsen bedömer att myndighetens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete tillgodoser behoven vad gäller reglering av fortbildning (se
avsnitt 4.7.24).
Regeringen framhåller i propositionen till genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet32 att det är viktigt, inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv, att hälso- och sjukvårdspersonalen kontinuerligt uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen
inom sitt yrke och att möjliggörandet för personalen att fortbilda sig
30

Prop. 2015/16:44, Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
Genom en gemensam skrivelse till Regeringskansliet (Socialdepartementet).
32
Yrkeskvalifikationsdirektivet 2013/55/EU.
31
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är en självklar del i detta arbete. Vilket också understryks av regeringen i förarbetena33 till hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Regeringens bedömning är dock att hälso- och sjukvårdspersonal
har möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att de
ska hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke.34
4.3.6

Genomförandet av artikel 22 b
i yrkeskvalifikationsdirektivet35

I jämförelsetabellen för hur artikel 22 b i yrkeskvalifikationsdirektivet36 genomfördes i svensk rätt hänvisas till följande bestämmelser i
den äldre hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
2§
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
(motsvarande 3 kap. 1 § i nuvarande hälso- och sjukvårdslag (2017:30)).
31 §
Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt
och fortlöpande utvecklas och säkras.
(motsvarar 5 kap. 4 § i hälso- och sjukvårdslagen).

Jämförelsetabellen hänvisar också generellt till patientsäkerhetslagen
(2010:659).
Sammantaget innebär detta enligt utredningens uppfattning att
det inte klart framgår av jämförelsetabellen hur Sverige har genomfört yrkeskvalifikationsdirektivets artikel 22 b. Av artikeln framgår
att medlemsstaterna ska säkerställa att det finns förutsättningar att
fortbilda sig.37
Den första hänvisningen till 2 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) motsvarande 3 kap. 1 § i nuvarande hälso-och sjuk-

33

Prop. 2016/17:43 s. 75. ”Hälso- och sjukvården påverkas i hög grad av internationalisering,
kunskaps- och teknikutveckling samt en demografisk utveckling med fler äldre. För att svensk
hälso- och sjukvård ska behålla sin framstående ställning är reformer och kontinuerlig
utveckling nödvändigt på både kort och lång sikt.”
34
Se not 27.
35
2013/55/EU.
36
A.a.
37
Se avsnitt 4.3.1 och 4.3.2.
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vårdslag, riktas till samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner som huvudmän. Denna bestämmelsen utgör ingen grund för att
de enskilda yrkesutövarnas personliga ansvar för att utföra arbetet i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet38 ändras
eller minskas. Däremot har det i 6 kap. 2 § andra stycket PSL39 understrukits vårdgivarnas oinskränkta ansvar enligt HSL ”eller annan
författning”. Det vill säga att vårdgivarna är fullt ut ansvariga i enlighet med såväl HSL:s bestämmelser som bestämmelser i annan författning. Den enskilde yrkesutövarens personliga ansvar för att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet förändras dock inte av målbestämmelsen i 3 kap. 1 § HSL
och utgör inte heller enligt utredningens bedömning ett genomförande av artikel 22 b i det moderna yrkeskvalifikationsdirektivet.40
Hänvisningen till 31 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen som
motsvarar 5 kap. 4 § HSL innebär att vårdgivaren ska tillse att vårdverksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och
säkras. Den enskilde yrkesutövarens personliga ansvar för att han
eller hon utför arbetsuppgifterna i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet är alltjämt desamma. Den generella hänvisningen
till PSL ger inte heller svar på hur de enskilda yrkesutövarna ges
möjlighet att uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på säker och effektiv nivå och för
att hålla sig à jour med utvecklingen inom yrket och kontinuerligt
uppdatera sin kompetens.
Utredningen analyserar ytterligare Sveriges sätt att genomföra
yrkeskvalifikationsdirektivets artikel 22 b i avsnitt 10.3.3.
4.3.7

Fortbildning för veterinärer – en jämförelse
av fortbildningskrav för djurhälsopersonal

I 2 kap. 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens- hälsooch sjukvård föreskrivs att den som tillhör djurhälsopersonalen, där
veterinärer ingår, ska i likhet med hälso- och sjukvårdspersonalen,
fullgöra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och
38

6 kap. 1 och 2 §§ i patientsäkerhetslagen.
2010:659.
40
2013/55/EU.
39
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beprövad erfarenhet. Det innebär enligt lagens förarbeten41 att djurhälsopersonalen ska beakta det vetenskapliga underlaget och den kliniska erfarenheten av den metod som används. För att yrkesutövaren
ska kunna fullgöra dessa skyldigheter krävs bland annat kontinuerlig
fortbildning för att upprätthålla och komplettera sina kunskaper. Av
samma lag 2 kap. 2 § framgår att djurpersonal enbart får fullgöra de
arbetsuppgifter som han eller hon har kompetens för. Med kompetens avses både formell kompetens som följer av den yrkesverksammes utbildning och reell kompetens, det vill säga kunskap för att i
praktiken kunna utföra en arbetsuppgift.42
Det framgår vidare av lagen att kravet på att utföra arbetsuppgifter inom sitt kompetensområde liksom att hålla sig underrättad om
utvecklingen inom området i och för sig kan anses rymmas i kravet
att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Regeringen anser dock att kompetenskravet är så grundläggande att det
uttryckligen bör stå i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård (2009:302), 2 kap. 2 §, se nedan.
Den som tillhör djurpersonalen får endast fullgöra uppgifter som han
eller hon har kompetens för och bär själv ansvaret för hur han eller hon
fullgör sina arbetsuppgifter.

Utredningen analyserar ytterligare jämförelsen mellan hälso- och
sjukvårdspersonal och djurhälsopersonal i avsnitt 10.3.3.
Yrkesverksammas erfarenheter av fortbildning
I utredningens arbete med att samla information om bland annat
hälso- och sjukvårdspersonalens möjligheter till fortbildning, har utredningen träffat yrkesverksamma barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor för att få ta del av deras uppfattning och erfarenheter av möjligheten till fortbildning.
De barnmorskor utredningen träffat uppgav att fortbildning för
deras del uteblivit i nio år, om man ser till arbetsgivarens insatser på
området. Den fortbildning som då avses är möjligheten att deltaga
på en årlig konferens för barnmorskor. Antalet är dock begränsat till
en eller max två barnmorskor årligen vilket innebar nio års väntan
41
42

Prop. 2008/09: 94 s. 54.
Prop. 2008/09:94, s. 59 f.
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för de barnmorskor utredningen träffade. Däremot har barnmorskorna själva valt att på sin lediga tid förkovra sig inom yrket.
Yrkesverksamma specialistsjuksköterskor har uppgivit att utvecklingsmöjligheterna inom respektive specialitet är minimala.
Detta har lett fram till att många i stället valt att vidareutbilda sig på
bredden det vill säga genom att gå flera specialistinriktningar om vardera 60 högskolepoäng för att kunna utvecklas. De yrkesaktiva har
beskrivit det som att man har ”slagit i taket” utvecklingsmässigt
inom respektive specialitet och då i stället valt att utveckla sig genom
att gå fler specialistsjuksköterskeinriktningar.
Det är inte ovanligt att specialistsjuksköterskor har både två och
tre vidareutbildningar inom olika specialiteter och i vissa fall ända
upp till sex stycken. Detta vittnar Karolinska institutet (KI) bland
annat om. Arbetet för tillgodoräknande av andra utbildningar tar allt
mer tid i anspråk för lärosätet i samband med antagning till olika
specialistutbildningar, se tabell nedan. Under arbetets gång med tillgodoräknande har KI uppmärksammat att dessa avser vidareutbildningar med inriktningar genomförda både på KI och på andra lärosäten.43 Utredningen bedömer att sannolikheten är stor för att det
ser lika ut för övriga lärosäten.

För röntgensjuksköterskor ges möjligheten att gå kortare kurser i
samband med inköp av nya ”maskiner” avseende handhavandet av
dessa. Kurserna som arbetsgivaren tillhandahåller kan även avse
43

Se tabell nedan.

116

SOU 2018:77

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

andra nödvändiga uppdateringar inom yrket då oftast genom uppdragsutbildning.
Samtliga yrkesverksamma som utredningen träffat anger att heloch halvdagskurser ges av försäljare beträffande skötseln av nyinköpt utrustning. De yrkesverksamma uppger också att de saknar fristående kurser på avancerad nivå i lärosätenas utbud. De kurser som
tillhandahålls av vårdgivare är oftast uppdragsutbildning.44

4.4

Lag (2016:145) om erkännande av
yrkeskvalifikationer och förordning (2016:157)
om erkännande av yrkeskvalifikationer

Genom lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationsdirektivet45 har direktivet genomförts till svensk rätt. Artikel 22 b, med
krav på att medlemsstaterna ska säkerställa att fortbildning finns att
tillgå för sjuksköterskor och barnmorskor,46 har inte realiserats i aktuell lag.47 Förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer reglerar inte heller frågan om fortbildning enligt artikel 22 b nämnda yrkeskvalifikationsdirektiv.

44

Vilket innebär att endast anställd personal har denna möjlighet till fortbildning och att de
sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som är mellan jobb saknar denna möjlighet till att
förkovra sig inom yrket.
45
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring
av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU)
nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen).
46
I egenskap att dessa yrken i direktivet (2005/36/EG) omfattas av automatiskt erkännande
enligt artikel 21.
47
Av parallelluppställningen som lämnats till EU-kommissionen framgår att bestämmelsen
genomförts i 2 och 31 §§ i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i patientsäkerhetslagen
(2010:659), se bilaga 3.
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Sammanfattande kommentarer till yrkeskvalifikationsdirektivets48
krav på fortbildning
Utredningens uppfattning är att det sätt på vilket yrkeskvalifikationsdirektivet, (YKD) har genomförts i Sverige, enligt ovan, inte
motsvarar de krav som ställs i artikel 22 b i direktivet. De bestämmelser som det hänvisas till i ovan nämnda jämförelsetabell kan inte
anses tillgodose de krav som YKD ställer i artikeln.
Medlemsstaterna ska, i enlighet med varje medlemsstats specifika förfaranden, genom att uppmuntra fortbildning säkerställa att yrkesutövare vars yrkeskvalifikation omfattas av kapitel III i denna avdelning
kan uppdatera sina kunskaper och färdigheter och kompetenser så att
yrkesinsatsen bibehålls på säker och effektiv nivå och för att hålla sig à
jour med utvecklingen inom yrket.
(artikel 22 b i YKD).49

4.5

Hälso- och sjukvårdslagstiftning

Det är enligt 1 kap. 2 § regeringsformen det allmännas ansvar att
verka för goda förutsättningar för hälsa. Det kommunala självstyret
utgör en grund för det svenska samhällssystemet. Kommuner och
landsting får enligt kommunallagen (2017:725) själva ha hand om
angelägenheter som har anknytning till området eller invånarna och
som inte åligger någon annan. Inom vissa områden finns särskilda
föreskrifter om kommunernas och landstingens befogenheter.
Hälso- och sjukvården är ett sådant område. Av 8 kap. hälso- och
sjukvårdslagen framgår bland annat att landstingen ska erbjuda en
god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt i landstingen.
4.5.1

Allmänt om lagstiftningen

Den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen är omfattande50 och
utformad som en skyldighetslagstiftning till skillnad från en rättighetslagstiftning. Det innebär att tillhandahållandet av nödvändig
hälso- och sjukvård är en skyldighet för samhället. Hälso- och sjukvård är därmed inte en rättighet som den enskilde kan utkräva på
48

2013/55/EU.
Med yrkesutövare, enligt artikel 22 b i YKD, menas läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, apotekare och arkitekter.
50
Regelverket består av mer än 250 författningar: lagar, förordningar och föreskrifter.
49
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juridisk väg. Gemensamt för de flesta författningar på hälso- och
sjukvårdsområdet är att de, även om det inte alltid framgår av författningstexterna, ytterst syftar till att säkerställa en god och säker
vård för patienterna.
4.5.2

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) förkortad HSL, är en ramlag
som innehåller grundläggande regler som anger målen för all hälsooch sjukvård.
Av propositionen En ny hälso- och sjukvårdslag (prop. 2016/17:43)51
framgår att trots den ursprungliga intentionen att HSL skulle vara
en målinriktad ramlag har HSL kommit att omfatta vissa bestämmelser som är relativt detaljerade. Det framgår vidare att det i patientmaktsutredningens direktiv52 konstaterades att lagen som helhet i
sin nuvarande utformning är ålderdomlig och i vissa fall otydlig samt
att den har en svåröverskådlig struktur. Det konstaterandes också i
nämnda proposition att arbetet med en ny patientlag och följdändringarna till HSL riskerade ytterligare att bidra till bristerna i
HSL. Detta ledde fram till en översyn av HSL. Av direktiven53 till
denna översyn framgår att lagen fortsatt ska vara en ramlag med
generella bestämmelser om organisation utan några förändringar av
rådande ansvarsförhållanden inom hälso- och sjukvården.
Valet att införa HSL som ramlag har kritiserats då det ansågs att
lagen behövde en tydligare reglering rörande kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Det dröjde dock fram till 1997 innan kravet på
systematisk och fortlöpande kvalitetssäkring infördes i HSL och
fram till år 2003 innan vårdgivare blev skyldiga att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.54
Dock är de hälso- och sjukvårdshuvudmän som ansvarar för att
erbjuda hälso- och sjukvård inte enligt lag skyldiga att kvalitetssäkra
vården i de fall de inte själva bedriver verksamhet. Skyldigheten att
enligt 5 kap. 4 § HSL, systematiskt och fortlöpande utveckla och

51

Prop. 2016/17:43 s. 77.
Kommittédirektiv 2011:25.
53
Kommittédirektiv 2012:113.
54
Axelsson (2011) Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård, s. 96 ff.
52
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säkra verksamheten55 riktar sig endast till vårdgivare i egenskap av
ansvariga för hälso- och sjukvårdsverksamheten, se avsnitt 4.5.7.
Med huvudman avses i denna lag det landsting eller den kommun som
enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet.
(2 kap. 2 § HSL).

4.5.3

1 kap. Innehåll och tillämpningsområde

Av 1 kap. 1 och 2 §§ framgår att HSL innehåller bestämmelser om
hur hälso- och sjukvården ska organiseras och bedrivas och att lagen
gäller för samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner som huvudmän samt för kommuner som inte ingår i ett landsting.
4.5.4

2 kap. Definitioner

Med hälso- och sjukvård menas enligt 2 kap.1 § åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador,
sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. Med huvudman
avses enligt 2 kap. 2 § det landsting eller den kommun som enligt
lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård samt att inom en
huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva
verksamhet. Av 2 kap. 3 § framgår att en vårdgivare är en statlig
myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. I bestämmelserna i
2 kap. 4, 5 och 6 §§ anges vad som avses med sluten vård, öppen vård
och primärvård. Med sluten vård avses hälso- och sjukvård som ges
till patient som är intagen vid en vårdinrättning och öppen vård avser
annan hälso- och sjukvård än sluten sådan. Med primärvård avses
hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning
när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården
svarar för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling,
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver
sjukhusens medicinska och tekniska resurser och rehabilitering.

55

Se avsnitt 4.5.8 nedan.
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3 kap. Allmänt

Målet med hälso- och sjukvården är enligt 3 kap. 1 §, en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska enligt
3 kap. 2 § även arbeta för att förebygga hälsa.
4.5.6

4 kap. Organisation

Av 4 kap. 1 och 2 §§ framgår att offentligt finansierad hälso- och
sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet samt att det i verksamheten ska finnas någon som är
ansvarig för densamma, en verksamhetschef.
4.5.7

Förabeten till 4 kap. 1 och 2 §§, HSL

Av propositionen En ny hälso-och sjukvårdslag (prop. 2016/17:43)
framgår att 1 § delvis motsvaras av 28 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) dock med den förändringen att bestämmelsen
avser hälso- och sjukvårdsverksamheten i sin helhet. Det innebär att
inte bara dess ledning ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet utan det gäller för hela hälso- och sjukvårdsverksamheten. Kravet har dock begränsats till att enbart gälla offentligt
finansierad hälso- och sjukvård. Av propositionen framgår vidare att
då kommunerna ansvarar för en del av hälso- och sjukvården men då
delar av den offentligt finansierade vården utförs av företag eller
idéburna organisationer är det angeläget att det framgår vilket ansvar
som vilar på de olika huvudmännen eller beställarna och vilket ansvar
som de olika vårdgivarna eller utförarna har. I propositionen understryker regeringen vikten av att ledningsansvaret är tydligt både ur
ett patientperspektiv och ur ett tillsynsperspektiv. Av 28 § den äldre
HSL framgår att ledningen har krav på sig att organisera hälso- och
sjukvårdsverksamheten så att den tillgodoser och främjar kostnadseffektivitet.
Kravet på att ledningen ska tillgodose hög patientsäkerhet och god
kvalitet av vården saknas i nu gällande bestämmelse i 5 kap.1 § HSL.
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Dock framgår följande resonemang av förarbetena till nuvarande HSL.
”Utredningen anför vidare att det inte främst är ledningens organisationsform utan arbetet som ledningen utför som ska tillgodose att
kraven uppfylls. Regeringen instämmer i utredningens resonemang
att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet i hälso- och
sjukvården måste beaktas i alla delar av verksamheten.” Detta anses
enligt nämnda proposition framgå av de allmänna bestämmelserna
avseende verksamheten i 5 kap. HSL samt av PSL (se avsnitt 4.5.8
och 4.7.4).
Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården (prop. 1995/96:176)
Enligt propositionen Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården
(prop. 1995/96:176) till dåvarande HSL bygger lagen på principen
att huvudmännen för hälso- och sjukvården skall vara fria att organisera och bedriva verksamheten efter lokala förutsättningar och på
det sätt de själva anser vara bäst för att uppfylla kraven i lagen och
för att sträva mot de mål för verksamheten som där ställs upp.
Det framgår vidare i propositionen att den hälso- och sjukvård
som är av omedelbar betydelse för patienters liv och hälsa måste
kontrolleras fortlöpande av både vårdgivaren själv och genom statlig
tillsyn.56 För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt krävs det
enligt propositionen att ledningsfunktionen inom verksamheten är
tydlig. Det är viktigt för såväl patienter, anhöriga och personal samt
tillsynsmyndigheten att det finns en person att vända sig till rörande
frågor kring verksamheten. En verksamhetschef ska därför ansvara
för den löpande verksamheten och att vården upprätthåller en god
kvalitet och därmed tillgodoser en hög patientsäkerhet. Verksamhetschefen ska också ansvara för att främja kostnadseffektivitet
inom bestämt verksamhetsområde. Verksamhetschefens kompetens
är beroende av inriktning och omfattning av verksamheten samt vilket ansvar som läggs på denne. Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper uppges här vara avgörande. I de fall verksamhetschefen inte har medicinsk kompetens kan han eller hon av naturliga
skäl inte heller bestämma över vården av den enskilda patienten.
Inom kommunalt bedriven verksamhet kommer den medicinskt
56

Enligt 7 kap. 1 § patientsäkerhetslag (2010:659) är Inspektionen för vård och omsorg ansvarig tillsynsmyndighet.
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ansvariga sjuksköterskan, i de fall de båda uppdragen inte är förenade, att vara underställd verksamhetschefen. Verksamhetschefen
har dock alltid det samlade ansvaret för verksamheten, men kan och
bör i vissa fall uppdra enskilda arbetsuppgifter till annan yrkesutövare mot bakgrund av dennes kompetens.
Verksamhetenschefens ansvar
Socialstyrelsen understryker på sin webbplats57 att det är verksamhetschefen som har det övergripande ansvaret för verksamheten och
för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Beträffande den som ansvarar för anmälan av händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada58
bör en sådan person enligt Socialstyrelsen59 ha en sådan ställning i
organisationen att han eller hon kan överblicka och påverka det systematiska patientsäkerhetsarbetet.
4.5.8

5 kap. Verksamheten

Där det bedrivs hälso- och sjukvård i Sverige ska det enligt 5 kap. 2 §
HSL finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs
för att god vård ska kunna ges. Med god vård menas enligt 5 kap.1 §
att den är av god kvalitet med en god hygienisk standard och att den
tillgodoser patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
samt att den bygger på respekt för patientens självbestämmande och
integritet, främjar goda kontakter mellan patienten och hälso- och
sjukvårdspersonalen och är lätt tillgänglig. Därutöver anges i 5 kap.
4 § att kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.

57

vemfargoravad.socialstyrelsen.se/sida/verksamhetschef
1 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), ”Med vårdskada avses i denna lag lidande,
kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.
59
Socialstyrelsens allmänna råd till den gemensamma författningen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m. m. (Lag (1996:787).
58
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Förarbeten till 5 kap. 4 § HSL

Bestämmelsen i 5 kap. 4 § HSL som understryker vikten av att kvalitetssäkra verksamheten motsvarar enligt propositionen En ny hälsooch sjukvårdslag (prop. 2016/17:43)60 31 § i den tidigare hälso- och
sjukvårdslagen. Förarbeten till bestämmelsen återfinns i proposition
1995/96:176 s. 53 f och s. 104. Där anges bland annat att bestämmelsen är ny för hälso- och sjukvårdslagen och att ingen av remissinstanserna avstyrkte den.
Svenska Läkarsällskapet välkomnar förslaget och lyfter fram att
det i många anmälningsärenden framkommer allvarliga resursmässiga
brister som bidragit till felaktig medicinsk handläggning, där den
enskilde yrkesutövaren ställts till svars men då huvudmannen inte
kunnat fällas. Läkarsällskapet föreslår därför ett tillägg till lagen.
”Den som bedriver hälso- och sjukvård skall också tillse att det finns
organisatoriska och resursmässiga förutsättningar för att varje anställd skall kunna delta i kvalitetsarbetet.”
Bestämmelsen gäller för all hälso- och sjukvård. I nämnda proposition anges vidare att kravet i första punkten 2a den äldre HSL motsvarar 5 kap. 2 § HSL och innebär att vården ska vara av god kvalitet
och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Detta bedöms i propositionen innebära att hälso- och sjukvården ska hålla en god personell och materiell standard och bedrivas
av personal med adekvat utbildning och med behövlig teknisk utrustning i ändamålsenliga lokaler samt att dessa krav är av avgörande
betydelse för vårdens kvalitet och patientsäkerhet. Vad gäller personalens antal och kompetens, lokalernas utseende eller vilken utrustning som behövs anges att detta får avgöras från fall till fall.
4.5.10

Vårdgivarens ansvar för kompetensförsörjningen

I enlighet med vad som nämnts tidigare i detta betänkande ansvarar
vårdgivaren för att hälso- och sjukvårdsverksamheten bedrivs på sådant sätt att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården
särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
bygga på respekt för patientens självmedbestämmande och integri60

2016/17:43, s. 132.
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tet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvården. För att möjliggöra detta krävs tillgång till kompetent personal i förhållande till de arbetsuppgifter som ska utföras. Vårdgivaren
har därför krav på sig att ha ett ledningssystem61 för att bland annat
enklare kunna bedöma och planera verksamheten. Vilket enligt utredningen är nödvändigt för planeringen av kompetensförsörjningen.
Se vidare avsnitt 4.7.23.
4.5.11

Hur ser tillgången och behovet
av specialistsjuksköterskor ut?

I utredningens uppdrag ingår bland annat att analysera och bedöma
hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistsjuksköterskor. Utredningen har valt att presentera olika myndigheters analyser och prognoser i fråga om tillgång och efterfrågan
av framför allt specialistsjuksköterskor. I vissa fall presenteras även
uppgifter om närliggande yrken som tillgång och behov av sjuksköterskor eftersom sjuksköterskeexamen är ett krav för att kunna läsa
vidare till specialistsjuksköterska.
4.5.12

Antal specialistsjuksköterskor
som antas och examineras

I det följande presenteras statistik från Universitets- och kanslersämbetet (UKÄ) angående antal programnybörjare på samtliga specialistsjuksköterskeprogram vid universitet och högskolor och enskilda utbildningssamordnare.
I tabell 4.2 redogörs för antal programnybörjare på specialistsjuksköterskeprogrammet per de elva så kallade fasta inriktningarna62.

61

3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) samt Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
62
Högskoleförordningen Bilaga 2 – Examensordning.
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I tabell 4.3 nedan redogörs för antal programnybörjare på specialistsjuksköterskeprogrammets så kallade öppna inriktning63 för läsåret
2015/16.

4.5.13

Analyser och prognoser

Universitetskanslersämbetet konstaterar i årsrapporten för 2017 att
det är svårt att prognostisera det framtida behovet av personal i olika
yrken eftersom många faktorer är okända. De olika prognoser som
gjorts på senare år är dock relativt samstämmiga med avseende på
flera akademiska yrken inom vård och skola. Redan för drygt tio år
63

A.a.
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sedan prognostiserades en framtida brist för flertalet yrkeskategorier
inom vård och skola. En tilltagande brist på sjuksköterskor, läkare,
tandläkare och flertalet lärarkategorier förväntades då och har nu blivit kännbar i stora delar av landet. När det gäller antalet nybörjare på
utbildningen till sjuksköterska kan en långsiktig och stabil gradvis
ökning tydligt identifieras. Antalet nybörjare på sjuksköterskeutbildningen har gått från 4 825 läsåret 2005/06 till 5 739 läsåret 2015/16.
Det motsvarar en ökning på 19 procent. Utbildningen till sjuksköterska har ökat med avseende på nybörjare men ännu inte med avseende
på examinerade. Efterfrågan på sjuksköterskor förväntas att öka
ytterligare under kommande år.
Statistiska centralbyrån (SCB) har följt upp sjuksköterskor som
har tagit ut en examen och arbetat inom yrket, men sedermera lämnat
det. I uppföljningen framkom att det 2014 fanns ungefär 111 000 individer i arbetsför ålder som hade tagit ut en sjuksköterskeexamen.64
Ungefär 10 procent av sjuksköterskorna arbetade inom andra yrken
och i en annan bransch än vad de utbildat sig för. Ungefär 60 procent
(cirka 7 000 sjuksköterskor) av de sjuksköterskor som lämnat yrket
skulle kunna tänka sig att återvända. De viktigaste faktorerna för att
de som lämnat skulle kunna tänka sig att återvända till arbetet var
högre lön, större möjligheter att styra över arbetssituationen och
rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid.65
SCB konstaterar i rapporten Trender och prognoser66 att det i dag
råder brist på nyutexaminerade specialistsjuksköterskor oavsett inriktning. SCB:s prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft
till 2035 visar att sammantaget beräknas efterfrågan på hela gruppen
öka med cirka 20 procent.
År 2015 hade cirka 50 200 förvärvsarbetande en specialistsjuksköterskeexamen. Cirka 70 procent av dessa arbetar inom hälso- och
sjukvård och cirka 10 procent inom äldreomsorg. Närmare 90 procent av de i arbetskraften är kvinnor, andelen män väntas dock öka
något fram till år 2035. Under den senaste tioårsperioden har antalet
nybörjare på utbildningarna varierat mellan cirka 2 000 och 2 300 årligen. Trots riktade insatser för att öka antalet studieplatser under
senare år är det svårt att urskilja en entydigt positiv trend för antalet

64
65
66

SCB, Sjuksköterskor utanför yrket, temarapport 2017:3.
UKÄ Årsrapport 2017, Utbildning och arbetsmarknad, s. 9 ff.
SCB, Trender och Prognoser 2017.
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nybörjare. I prognosen antas närmare 2 300 nybörjare på utbildningarna mot specialistsjuksköterskeexamen årligen. En genomsnittlig
examensfrekvens på cirka 85 procent beräknas på sikt ge närmare
2 000 examinerade per år. Cirka tre av fyra bland dagens arbetskraft
är 45 år eller äldre och pensionsavgångarna väntas därför bli mycket
stora fram till 2035. Det är svårt att få en helt klar bild av den framtida tillgången på sjuksköterskor då det i dag även finns en efterfrågan på dessa i Norge. Givet att nytillskottet av specialistutbildade
sjuksköterskor i huvudsak arbetar i Sverige beräknas tillgången i
stort sett vara oförändrad fram till 2035. Den stora befolkningsökningen fram till 2035 väntas medföra att efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor ökar, både inom hälso- och sjukvården och
inom äldreomsorgen. Ett stort behov av bland annat geriatriksjuksköterskor väntas. Då tillgången i stort sett är oförändrad samtidigt
som efterfrågan väntas öka finns risk för tilltagande brist på specialistutbildade sjuksköterskor under prognosperioden67.
Socialstyrelsen gör bedömningen att efterfrågan på hälso- och
sjukvårdspersonal fortsätter att tillta. Tillgången på barnmorskor,
sjuksköterskor och läkare sysselsatta i hälso- och sjukvård har, i förhållande till befolkningen, ökat över tid, med undantag för de specialiserade sjuksköterskorna. Det relativa antalet yrkesutövare, beräknat
per 100 000 invånare, ökar dock långsammare än under tidigare år.
Tillgången på sjuksköterskor har ökat med en procent mellan 2009
och 2014, men minskat i förhållande till befolkningen, med knappt en
halv procent mellan 2013 och 2014. Tillgången på specialistsjuksköterskor har fortsatt minska, med sju procent mellan 2009 och 2014
och med två procent mellan 2013 och 2014. Efterfrågan överstiger
tillgången för barnmorskor, för alla specialiserade läkare samt för både
specialiserade och icke specialiserade sjuksköterskor.68
Samtliga landsting och regioner förutom en uppgav i Socialstyrelsens enkät att efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor överstiger tillgången. Flertalet av landstingen och regionerna bedömde
att tillgången på specialistsjuksköterskor är otillräcklig för alla specialiteter. Alla landsting och regioner uppgav att efterfrågan överstiger tillgången på psykiatrisjuksköterskor. Sju landsting och regioner bedömde att det fanns en balans mellan tillgång och efterfrågan
67
68

A.a., s. 80.
Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2017, s. 7.
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för specialistsjuksköterskor inom vård av äldre. Rekryteringsläget
ett halvår framåt bedömdes vara oförändrat.69
Nästan 90 procent av arbetsgivarna rapporterade att det råder
brist på sjuksköterskor inom anestesi, intensiv- och operationssjukvård. För distriktsjuksköterskor uppgav 78 procent att det råder brist
på nyexaminerade och 84 procent att det råder brist på de erfarna.
För resterande specialistområden uppgav 91 procent av arbetsgivarna
att det råder brist på nyexaminerade och 93 procent att det råder
brist på de erfarna.70
Enligt Arbetsförmedlingens årliga rapport som presenterar framtidsutsikterna för omkring 200 yrken71 innebär den växande befolkningen, där framför allt antalet äldre blir fler, en ökad efterfrågan
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Antalet som jobbar inom yrkesområdet har ökat under lång tid och bedömningen är att det kommer
att fortsätta öka även under 2017. Ökningen begränsas dock av rekryteringssvårigheter eftersom för få har utbildats inom området
under en längre tid.
I fråga om specialistsjuksköterskor med olika inriktningar så råder
det fortsatt brist på specialistsjuksköterskor i anestesi-, intensiv- och
operationssjukvård. Arbetsgivare upplever även brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom övriga inriktningar72. Enligt arbetsgivarna råder det även tydlig brist på både nyutexaminerade och
yrkeserfarna grundutbildade sjuksköterskor.73
4.5.14

Universitetskanslersämbetet
och Socialstyrelsens statistikpilot

Universitetskanslersämbetet och Socialstyrelsen har inom ramen för
ett regeringsuppdrag74 om samverkan kring kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården genomfört en pilotstudie om hur
långt efter examen som sjuksköterskor väljer att påbörja utbildning
som leder till specialistsjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen och efterföljande etablering på arbetsmarknaden.
69

Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2017, s. 28.
Socialstyrelsen, Nationella planeringsstödet 2017, s. 29.
Arbetsförmedlingen, Var finns jobben? Bedömning för 2017, s. 22.
72
SCB, Arbetskraftsbarometern 2017, s. 48.
73
SCB, Arbetskraftsbarometern 2017, s. 47.
74
Uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården
(S2016/04992/FS).
70
71
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I studien följs personer som erhöll sin sjuksköterskelegitimation
något av läsåren 2000/01 (3 100 personer) eller 2007/08 (4 252 personer) fram till åren 2014/2016. Ungefär hälften av personerna i respektive läsår som studerades, påbörjar studier mot specialistsjuksköterska
eller barnmorska och att de som gör det ofta gör det ganska kort efter
sjuksköterskelegitimationen. Av dem som påbörjar vidare studier är
det ungefär 80 procent som tar ut en examen. Det är inga större skillnader mellan män och kvinnor vad gäller examensfrekvens men
däremot är det skillnad i inriktning; vanligaste inriktningen för kvinnor
är distriktssjuksköterska medan vanligaste inriktningen för män är
intensivvård och ambulanssjukvård. Både innan och efter specialisering
var flest verksamma inom slutenvård, men andelen ökade efter specialiseringen. Den största skillnad i vilken näringsgren de var anställda
innan jämfört med efter specialiseringen var inom primärvården. Där
ökade andelen verksamma fem gånger från före specialisering till efter.
Både innan och efter specialiseringen var flest anställda inom landstingen, men andelen inom privatägda aktiebolag ökade efter specialisering.75
4.5.15

Hälso- och sjukvårdens efterfrågan
på specialistsjuksköterskor

Genomströmningen av studenter inom de elva fasta specialistsinriktningarna och den tolfte öppna inriktningen är relativt hög.
Trots detta visar prognoserna på en obalans mellan tillgång och
behov avseende specialistsjuksköterskor.
I betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70)76
understryks att utbildningsområdet hälso- och sjukvård (och social
omsorg) haft den proportionellt kraftigaste tillväxten (+75 procent) de senaste tjugor åren. Trots detta tillhör hälso- och sjukvård
ett av dagens problemområden i diskussionen om var brister på arbetsmarknaden finns och prognoser och analyser visar på fortsatt
brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
De uppgifter som framkommit är dock endast prognoser och inte
egentliga uppgifter från vårdgivarna vad bristen i detalj består i.
75

Kartläggning av specialistsjuksköterskor och barnmorskor – en statistikpilot, PM om statistikpilot, Universitetskanslersämbetet och Socialstyrelsen.
76
SOU 2015:70, s. 230.
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Vilken typ av specialistsjuksköterskor saknas? Hur många saknas?
Hur bedömer vårdgivarna bristen?77 Enligt arbetsgivarna inom vården
möter specialistsjuksköterskeutbildningen inte vårdens behov. Det
gäller till exempel frågor om utbildningens innehåll, men arbetsgivarna anser även att det finns problem när det gäller lärosätenas
dimensionering av utbildning och dess olika inriktningar. Samtidigt
anser lärosätena att vårdens behov inte är tydligt beskrivna.78
Statistiska centralbyråns rapport från 2017 visar också ungefär
10 procent av sjuksköterskorna arbetade inom andra yrken och i en
annan bransch än vad de utbildat sig för.79
För att närma oss en detaljering beträffande den brist på specialistsjuksköterskor som vårdgivarna ger uttryck för, har utredningen
utöver ovanstående genomgång av vissa myndigheters prognoser,
valt att tittat närmare på ett antal parametrar för att kunna avgöra
om det är möjligt få fram vad som behövs avseende antal och inriktningar.
Parametrarna som valts för att kunna bedöma och analysera vårdens behov av specialistsjuksköterskor är följande; arbetsidentifikation, ledningssystem, vårdgivarnas platsannonser och utvärdering av
professionsmiljarden. Utredningen kommer också att beröra hur
sjukfrånvaron ser ut inom hälso- och sjukvården.
Utredningens val att ta med arbetsidentifikation för att analysera
behovet av specialistsjuksköterskor både vad avser antal och inriktningar är grundade i att de statistiska uppgifterna som systemet för
arbetsidentifikation fångar in anges även information om sysselsättning.80
4.5.16

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation för kommuner och landsting (AID) är ett system
för gruppering av arbetsuppgifter. AID är ett hjälpmedel för att kunna
analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag
för viss planering. AID utgör således grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett
gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Därutöver
77

SCB Sjuksköterskor utanför yrket, temarapport 2017:3.
Dir. 2017:86, s. 4.
79
Se not 51.
80
Se not 69.
78
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ger statistiken även allmän information om lönestrukturer, lönelägen,
löneutveckling och sysselsättning. AID används som indelningsgrund
för anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), Pacta, Akademiker Alliansen, Kommunal och Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR).81
AID utgörs av fem komponenter som tillsammans identifierar
”rimligt homogena” arbetsuppgifter. Grunden utgörs av en lista med
etiketter som i vissa fall kompletteras med kod för:
• Ansvar.
• Arvoderad tjänstgöring i kombination med statlig tjänst.
• Arbetstidens förläggning för vissa anställda.
• Specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör specialiseringstjänstgöring.
Etikett + 1 + 2 + 3 + 4 = AID

Etikettlista
Etikettlistan är en förteckning över arbetsområden bestående av etikett med kod och beskrivning samt exempel på benämningar. Etiketten beskriver arbetsområdet, och till varje etikett hör en kod om
sex positioner. Till varje arbetsområde hör en förklarande beskrivning och i förekommande fall typexempel. Etiketterna är grupperade
i ett antal huvudområden, till exempel ledningsarbete och handläggar- och administratörsarbete. Dessa grupperingar är inte avsedda
för lönestatistik. Exemplen på benämningar för respektive etikett är
inte uttömmande. Det är viktigt att kontrollera att kodens beskrivning överensstämmer med innehållet i det avsedda arbetet och att
klassificering inte sker efter titel eller benämning. Samtliga anställda
ska ha en etikett.

81

Se webbplats Sveriges kommuner och landsting (SKL).
skl.se/download/18.60429e8b150adc9c2ba74620/1447666537804/Handbok_Arbetsidentifik
ation(AID)_2015.pdf. Sveriges Kommuner och Landsting, Akademiker Alliansen,
Kommunal och OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd.
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Hur klassificeringen görs
Det är de faktiska, regelmässiga arbetsuppgifterna vid mättillfället
som ska redovisas. Grundprincipen är att koden ska ange vad individen gör, inte individens utbildning eller var individen arbetar. Om
arbetsuppgifterna för en anställd kan hänföras till flera etiketter ska
den etikett som ligger till huvudsaklig grund för lönesättningen
gälla. Eftersom arbetsuppgifternas innehåll förändras med tiden bör
varje individs kodning enligt AID ses över regelbundet. Ett gemensamt klassificeringssystem för flera huvudmän innebär att vissa etiketter kan vara sektorsspecifika. Samtliga anställda hos de arbetsgivare från vilka SKL begär in uppgifter för ska klassificeras.
Specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör
specialiseringstjänstgöring (ST)
Det är den specialitet inom vilken läkare är yrkesverksam som ska
anges. För läkare under ST anges den specialitet tjänstgöringen avser.
Klassificering av arbetsuppgifter som saknar eget arbetsområde
För klassificering av arbetsuppgifter som saknar eget arbetsområde
finns en kod som slutar med ”90” som endast ska användas i de fall
då ingen annan kod är lämplig. Grundutbildade (legitimerade) sjuksköterskors arbetsuppgifter klassificeras med slutkoden 90 det vill
säga som arbetsuppgifter utan eget arbetsområde.
Klassificering av sjuksköterskor
Sjuksköterskor som utför arbetsuppgifter för vilka det enligt AIDhandboken82 inte krävs någon vidare- eller specialistutbildning83,
eller motsvarande kompetens kodas med etiketterna 206010–206018
samt etikett 206021. Det innebär att anställningar på samma arbetsplats/klinik kan kodas olika beroende på vilka krav som ställs i anställningen. Onkologisjuksköterska och ögonsjuksköterska ska
82
83

Se not 64.
Se avsnitt 4.7.11.
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kodas med etiketten 206021. Allmänna sjuksköterskor som utför arbetsuppgifter för vilka det inte krävs vidare- eller specialistutbildning, kodas med etikett 206090. Etikett 206023 ”sjuksköterska, specialistfunktion” svarar ofta för egen mottagning eller motsvarande.
Distriktsjuksköterskor och barnmorskor kodar efter mest-kriteriet
med etikett 205011 eller 206011.
För att en sjuksköterska enligt AID-handboken ska kodas med
etiketter mellan 206010–206018 samt etikett 206021 krävs att den
anställde utför arbetsuppgifter för vilka det krävs vidare- eller specialistutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat
sätt. Det innebär att anställningar på samma arbetsplats eller klinik
kan kodas olika beroende på vilka krav som ställs i anställningen.
Onkologisjuksköterska och ögonsjuksköterska ska kodas med etikett 206021. Sjuksköterska som utför arbetsuppgifter för vilka det
inte krävs vidare- eller specialistutbildning, allmän sjuksköterska,
kodas med etikett 206090 det vill säga att en sjuksköterska anses utföra arbetsuppgifter utan eget arbetsområde. Etikett 206023 ”sjuksköterska, specialistfunktion” svarar ofta för egen mottagning eller
motsvarande. Distriktssköterskor och barnmorskor kodas antingen
med etikett 205011 eller etikett 206011.
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Etikettgrupp sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
Utredningen har begärt ut uppgifter om antal anställda och arbetsuppgifter från fyra landsting85 för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Kodningen (kod/etikett) avser arbetsuppgifterna för
samtliga anställda inom respektive landsting 2017 (nov.) och en ögonblicksbild för maj 2018.
Av Gävleborgs landsting från november 2017 framgår att av totalt
1 913 stycken anställda sjuksköterskor inklusive specialistsjuksköterskor, är 1 102 av dessa grundutbildade sjuksköterskor som kodats
med etiketten – sjuksköterska allmän – det vill säga en klassificering
som saknar eget arbetsområde och som enligt AID-handboken86
endast ska användas ”då ingen annan kod är lämplig”. Uppgifterna från
maj 2018 visar på nära nog identisk spridning (1 125 individer är etiketterade som sjuksköterska allmän och 708 specialistsjuksköterskor

85
86

Blekinge, Dalarna, Gävleborg och Stockholms läns landsting.
Se not 81.
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fördelat på olika inriktningar). Avseende de övriga landstingen ser fördelningen mellan sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ungefär
likadan ut med drygt 50 procent av sjuksköterskekåren som etiketteras
som sjuksköterskor utan eget arbetsområde.87
Av tabellen enligt ovan, som utgör ett axplock av etiketter för
personal inom hälso- och sjukvården, framgår att legitimerade sjuksköterskor utför arbetsuppgifter som saknar eget arbetsområde, där
det enligt AID inte krävs en vidare- eller specialistutbildning. Vilka
arbetsuppgifter som avses framgår inte.
Beträffande exempelvis en specialistsjuksköterska inom medicin/
kirurgi framgår av tabellen att sjuksköterskan utför arbetsuppgifter
för vilka det krävs vidareutbildning eller specialistutbildning med inriktning mot medicinsk och kirurgisk vård. Utredningen vill påpeka
att detta inte helt är korrekt eftersom det endast är ett fåtal arbetsuppgifter som kräver vidareutbildning eller specialistsjuksköterskeutbildning i vården. Exempelvis barnmorskor som efter ansökan hos
Socialstyrelsen kan få rätt att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte.88
4.5.17

Ledningssystem

Att vårdgivaren är skyldig att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL upprätthålls framgår av PSL.89 Av Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9)90
framgår att vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem
för detta.
Mot denna bakgrund begärde utredningen ut samtliga landstings
och regioners ledningssystem och då särskilt de delar som avser
kompetensförsörjningsplaneringen av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. De inkomna handlingarna visar att de flesta landsting saknar ett ledningssystem för dessa frågor. Det som inkommit
och som utredningen tittat närmare på liknar kompetensförsörjningsprognoser och verksamhetsrapporter från föregående år.

87

Se bilaga 4.
Se avsnitt 3.7.11 och 3.7.12.
89
3 kap. 1 §, samt avsnitt 3.7.4 nedan.
90
Om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, se avsnitt 3.7.7 nedan.
88
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Region Östergötland har till exempel inkommit med två sammanställningar med rubriken Kompetensförsörjningsinventering91
där man i allmänna ordalag beskriver hur behovet från föregående år
ger en analys av det långsiktiga behovet, som följer.
• Att nästan samtliga produktionsenheter bedömer att behovet av
sjuksköterskor kommer att öka fram till 2021.
• Att det även föreligger ett fortsatt behov av ökad andel specialistsjuksköterskor.
• Att behovet av specialistsjuksköterskor inom bland annat distriktsvård, barn- och ungdomsvård, anestesi, operation, intensivvård och akutsjukvård särskilt nämns.
Hur regionen planerar för att möta behoven framgår inte av dokumentet.
Enligt den tabell som visar pensionsavgångar fram till år 2026 för
de yrkesgrupper som arbetar inom hälso- och sjukvården saknas
uppgift om specialistsjuksköterskor. Detsamma gäller för den tabell
som visar personalomsättningen inom regionen för åren 2012–2017.
Sjuksköterskor finns med som yrkesgrupper.
4.5.18

Vårdgivarnas platsannonser

För att få en ögonblicksbild av vilka specialistsjuksköterskekompetenser som saknas inom vården har utredningen studerat vårdgivarnas efterfrågan av specialistsjuksköterskor på samtliga landstings
och regioners webbplatser.
Nedan följer en ögonblicksbild av hur Region Östergötland annonserade tjänster på sin webbplats.
Region Östergötland den 31 juli 2018
Under fliken lediga jobb på Region Östergötland fanns möjligheten
att söka alla lediga jobb inom regionen men vi sökte specifikt efter
specialistsjuksköterska under yrkeskategori men då den kategorin
91

Sammanställning och prognos av kompetensbehovet 2017, daterat 2018-04-06 och Sammanställning och analys av kompetensförsörjningsbehovet av 2016, daterat 2017-04-05.
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saknades gick utredningen vidare med den befintliga kategorin sjuksköterska.
Antal platsannonser den aktuella dagen var 52 stycken. Av dessa
sökte regionen efter elva anestesisjuksköterskor, en operationssjuksköterska, en forskningssjuksköterska med krav på specialistutbildning inom anestesi eller intensivvård, en specialist inom ortopedi
samt fyra distriktsjuksköterskor där kravet på distriktsjuksköterskeutbildning inte var direkt uttryckt genom att man sökte efter en
sjuksköterska alternativt en distriktsjuksköterska. Övriga 35 platsannonser avsåg grundutbildade sjuksköterskor.
Exempel på kravspecifikationer
Beträffande platsannonser i övriga landsting och regioner fanns
bland 14 av dessa särskilda kategorier för specialistsjuksköterska.
Nedan följer fyra exempel på platsannonser som utredningen fann
under kategorin ”specialistsjuksköterska” hämtade från Stockholms
läns landsting den 20 augusti 2018.
Vi söker legitimerade sjuksköterskor gärna med specialistutbildning
inom akutsjukvård, barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller
ambulans. Gipskompetens är meriterande. Svenska C.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning
inom barn- och ungdomssjukvård alternativt flerårig erfarenhet av barnsjukvård. Även sjuksköterska med annan specialitet är välkommen att
söka.
Du är legitimerad sjuksköterska helst med specialistutbildning inom
barn och ungdom. Det är meriterande om du har erfarenhet från barnsjukvård och/eller erfarenhet inom området allergi- och lungsjukdomar.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst 3 års erfarenhet av akutsjukvård. Vi ser det som meriterande med vidareutbildning
inom akutsjukvård, kirurgisk omvårdad eller motsvarande samt
TNCC/ATLS- Ledningssjuksköterska inom akutsjukvård 7,5 hp är
önskvärt men inget krav.
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Sammanfattade kommentar
Av det ovan nämnda framgår att det utifrån platsannonserna inte går
att dra några slutsatser beträffande verksamheternas behov av specialistsjuksköterskor.
4.5.19

Utvärdering av professionsmiljarden

I detta kapitel gås igenom de satsningar som gjorts för att höja kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården.
Bakgrund
Kompetensförsörjning är en stor utmaning för hälso- och sjukvården. Möjligheten att rekrytera rätt personal, hur befintlig kompetens
används samt vilka möjligheter medarbetarna har att använda sin
kompetens på bästa sätt är förutsättningar för att kunna ge god och
säker vård. Livslångt lärande genom fortbildning är en viktig del i
det. Regeringen beslutade i 2016 års budgetproposition92 att avsätta
en miljard kronor årligen för att kunna stimulera bättre och effektivare användning av kompetensen inom hälso- och sjukvård.
Satsningen, som kallas professionsmiljarden, syftar till att höja
kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården. För att främja
landstingens och regionernas möjligheter att ge hälso- och sjukvårdens medarbetare goda förutsättningar att utföra sitt arbete slöts i
början av 2016 en överenskommelse mellan regeringen och SKL.
Överenskommelsen handlar om hur medlen till vården ska används
och fördelas, och riktar in sig på tre områden:93
• IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre
tillgång till information för vårdens medarbetare.
• Smartare användning av medarbetares kompetensförsörjning.
• Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning.

92
93

Prop. 2015/16:1.
Prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 9.
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I tillägg till ovanstående slöt regeringen och SKL ytterligare en överenskommelse om stöd för bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården för 2017–2018 om att öronmärka 300 miljoner kronor för att
ge möjlighet till specialistutbildning av sjuksköterskor.
Därutöver aviserades i budgetpropositionen för 2018 en satsning
om två miljarder kronor per år, under 2018–2021, för att ge goda
förutsättningar för sjukvårdens medarbetare. I början av 2018 slöt
parterna en överenskommelse om personalmiljarder för 2018. Överenskommelsen omfattar totalt 1 999 miljoner kronor. Av dessa är
1 975 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till landstingen.
Inom ramen för satsningen avsätts 24 miljoner kronor till SKL för
stöd till landstingen vid genomförandet av insatser inom ramen för
överenskommelsen, fortsätta utvecklingen av samverkan och system
för att leda och utveckla hälso- och sjukvårdens verksamhet utifrån
kvalitet samt tillsammans med landstingen analysera hur samtycken
till personuppgiftsbehandling kan hanteras och vid behov stödjas genom digital lösning. Överenskommelsen ska ses som ett komplement till Professionsmiljarden och dessa kommer att följas upp gemensamt. Överenskommelsens områden är
• Utveckla medarbetarnas arbetssituation genom att utveckla ledarskap, arbetsmiljö, ha tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens samt insatser för att behålla och utveckla medarbetare.
• Utveckla vårdens kompetenser genom att skapa förutsättningar
för utvecklingsarbete, kapacitets- och produktionsplanering samt
verksamhetsstöd.
Medlen inom ramen för överenskommelsen kan användas till
• Se över arbetsvillkor genom att se över arbetets organisering och
förhållandet mellan arbetstider och arbetsbörda.
• Erbjuda kompetensutveckling eller vidareutbildning till alla kategorier av vårdpersonal.
• Öka bemanning.
• Utveckla arbetssätt i syfte att vårdpersonal ska arbeta kvar inom
hälso- och sjukvården.

141

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

Medlen får även användas till att stärka redan pågående satsningar
eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.
Socialstyrelsens uppdrag
Socialstyrelsen fick i januari 2016 i uppdrag att följa överenskommelsen om bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården som regeringen och SKL gemensamt ingick 2016. Uppdraget innefattade att
ta del av och värdera de insatser och initiativ som gjorts av landstingen
och regionerna inom överenskommelsens tre utvecklingsområden.
Socialstyrelsen har även givit stöd och bidragit till utvecklingen av
insatserna genom att bland annat sprida kunskap om regelverken som
har betydelse för insatserna.
Socialstyrelsens kartläggning visar att de prioriterade områdena i
överenskommelsen är områden som landstingen och regionerna arbetat med under en längre tid. Medlen från professionsmiljarden har
förstärkt utvecklingsarbete som planerats och påbörjats innan den
statliga förstärkningen tillkom. Kartläggningen visar också att en
majoritet av landstingen (inom ramen för stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning) erbjuder så kallad utbildningstjänst
för grundutbildade sjuksköterskor. Det innebär att dessa kan utbilda
sig till specialistsjuksköterskor med bibehållen grundlön under två
års tid då utbildningen sker på halvfart. Det innebär att det tar två år
innan specialistkompetensen till fullo kommer vården till del. Sjuksköterskorna jobbar 50 procent och studerar 50 procent men de studenter utredningen träffat har berättat att de endast får ledigt från
jobbet för schemalagd utbildning vilket i praktiken innebär att sjuksköterskorna arbetar/studerar mer än 100 procent.
Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att följa den förnyade överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och
sjukvården för åren 2017–2018. Överenskommelsen syftar till att
stimulera landstingen och regionerna inom de prioriterade utvecklingsområden som tidigare utpekats. Nytt för överenskommelsen är
att 300 miljoner kronor öronmärkts för att ge möjlighet till specialistutbildning för sjuksköterskor.
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Inom ramen för utvecklingsområdet stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning har Socialstyrelsen anlitat Ramböll94
för att kartlägga om landstingen följt upp och utvärderat sitt arbete
med att erbjuda sjuksköterskor utbildningstjänst eller studielön.
Rambölls uppdrag innefattade också att kartlägga, beskriva och analysera samtliga landstings arbeten med att erbjuda yrkesintroduktion
till nyexaminerade sjuksköterskor.
Vårdgivare har till utredningen vittnat om att det i dag saknas erfarna sjuksköterskor som kan fungera som mentorer för nyexaminerade sjuksköterskor samt att den mest erfarna sjuksköterskan i en
verksamhet inte sällan är den sjuksköterska som har arbetat mellan
ett till två år.
Rambölls kartläggning
Uppföljningen som Ramböll gjort baseras på en kombination av explorativa intervjuer med SKL och Vårdförbundet för att få en övergripande bild av landstingens arbete med satsningen på kompetensutveckling för sjuksköterskor, telefonintervjuer med landsting och
regioner och då framför allt med personer som arbetar med strategiska frågor och i vissa fall på ledningsnivå inom region- och landstingsförvaltningarna. Intervjuerna har givit en samlad bild över vilka
landsting som har utvärderat satsningen samt utfallet av detta. Utöver
kombinationen av nämnda metoder har dokumentstudier varit en viktig del i underlaget. Framför allt har Socialstyrelsens tidigare kartläggning, inkluderat intervjuanteckningar samt landstingens egna redovisningar av professionsmiljarden utgjort väsentliga inslag i studien.

94

En kartläggning av landstingens arbete med kompetensförsörjning av sjuksköterskor.
Ramböll (2017).

143

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

Specialistutbildning med ersättning för att säkra
långsiktig kompetensförsörjning
Av Rambölls kartläggning framgår vilka typer av ekonomisk ersättning som landstingen och regionerna erbjuder sjuksköterskor som
önskar att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. Vidare framgår i vilken utsträckning landstingen och regionerna har följt upp
och utvärderat satsningarna på att erbjuda sjuksköterskor att genomgå betald specialistutbildning och utfallet av detta.
Kartläggningen visar att samtliga landsting och regioner erbjuder
en ekonomisk ersättning till sjuksköterskor som vill vidareutbilda
sig till specialistsjuksköterska. Ersättningen sker vanligen i form av
studielön eller utbildningstjänst. Kartläggningen framgår att flera
landsting erbjuder utbildningstjänster inom prioriterade områden
där det finns ett kompetensbehov inom exempelvis akutsjukvård,
anestesi och kirurgi.
Uppföljning och utvärdering av utbildningstjänst
och studielön sker i låg utsträckning
Rambölls kartläggning visar att nästintill inget av landstingen eller
regionerna genomför någon systematisk eller kvalitativ utvärdering
av satsningen på utbildningstjänst eller utvärdering av satsningen på
studielön. Region Uppsala anger dock att de utvärderar och följer upp
arbetet kontinuerligt gentemot personalutskottet. Övriga landsting
och regioner uppger att den uppföljning som görs för det mesta är
kvantitativ, exempelvis följs antalet sjuksköterskor som erbjuds
studielön upp i förhållande till andelen som tagit examen.
Vi följer bara upp om de har tagit examen. Däremot följer vi inte upp
om man får andra arbetsuppgifter eller att utbildningen kommer till
nytta. Innan vi utlyser går det ut information till verksamheten om att
äska platser och informationsavgångar. Då går vi mot att det ska styra.
Men ingen enkät eller intervju efteråt.
(Svar från ett landsting).

Endast tre av landstingen som deltog i satsningen har utvärderat eller
följt upp antal utbildningsanställningar; Västra Götalandsregionen,
Landstinget Blekinge och Region Östergötland. Syftet till detta har
varierat.
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Västra Götalandsregionen har erbjudit utbildningstjänst sedan
2013. Utvärdering har skett genom enkäter till sjuksköterskor som
vidareutbildats och deras enhetschefer. Det övergripande syftet har
varit att undersöka om och på vilket sätt kompetensen tagits tillvara
efter genomförd vidareutbildning samt om satsningen lett ökad
bemanning av specialistsjuksköterskor på berörda enheter. Region
Östergötland har erbjudit utbildningstjänst sedan 2016 och har följt
upp satsningen genom en enkät till HR-personal och chefer. Uppföljning har syftat till att ta reda på hur de specialistkompetens
används till att förbättra patientvården. Landstinget Blekinge har
haft utbildningstjänst sedan 2015. De har följt upp sin pilotsatsning
genom enkäter till chefer och medarbetare samt med dialoger med
berörda medarbetare, chefer, fackliga företrädare och arbetsgivarföreträdare. Uppföljningen har syftat till att förbättra och utveckla
processen för den praktiska hanteringen av utbildningstjänsterna.
Två av landstingen genomför utvärdering av utbildningstjänster
och fyra har planer på att genomföra utvärdering.
Även om endast tre av landstingen och regionerna utvärderat eller
följt upp satsningen på utbildningstjänster har flera av intervjuade
företrädare för landstingen kunnat ge en bild av vad satsningarna har
bidragit till. Fler sjuksköterskor väljer att vidareutbilda sig till specialist till följd av satsningen på utbildningsanställning. Övergången
från studielön till utbildningsanställning uppges ha ökat antalet sjuksköterskor som vill utbilda sig specialistsjuksköterskor. Utbildningstjänsterna bidrar också till att minska bristen på specialistsjuksköterskor. Vilket också är den sammantagna bilden av satsningen
på utbildningstjänster.
De landstingsföreträdare som intervjuats har dock svårt att svara
på i vilken utsträckning satsningen gett effekt. Fyra av landstingen
menar att satsningen bidragit till att minska det regionala kompetensbehovet inom de områden som prioriterats. Landstingen är delvis beroende av lärosätens kurser och upplägg. Något som har lyfts
i vissa regioner är att valet av inriktning som utbildningstjänster erbjuds inom styrs av vilka specialistutbildningar som det närmaste lärosätet har. Det beror på att sjuksköterskorna tenderar att söka sig
till lärosäten på samma ort. Huruvida en utbildningstjänst ska ske på
halvfart är också något som anpassas efter det lärosäte som ligger
närmast.
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Region Norrbotten påpekar vikten av ett nära samarbete med
regionens lärosäten. Dialogen med universitetet i regionen beskrivs
fungera väl och från sjukvårdsförvaltningens sida är man nöjd med
att deras rekryteringsbehov väger tungt när universiteten planerar
för utbildningar. Dock har universiteten en lång planeringshorisont
och behöver en lång framförhållning när de ska utveckla sina utbildningar. Ibland har sjukvårdens kortsiktiga behov lösts genom att
regionen har betalt för uppdragsutbildningar, ett åtagande som kommer i tillägg till utbildningstjänsterna och studielön som bekostas av
regionen. Även andra landsting har efterfrågat större flexibilitet från
lärosätena så att antalet utbildningsplatser skulle kunna anpassas
efter vårdens behov utifrån ett kortare perspektiv.
Västra Götalandsregionen – utvärdering indikerar
ett antal utmaningar med satsningen
Västra Götalandsregionen har genomfört den mest omfattande utvärderingen i form av en processutvärdering där sjuksköterskor följdes under och efter genomförandet av specialistsjuksköterskeutbildningen. År 2014 gjordes en första utvärdering av sjuksköterskor som
då hade genomfört halva utbildningen till specialistsjuksköterska.
Samma grupp följdes därefter upp när de 2016 arbetat ett år.
Resultatet och slutsatser från Västra Götalandsregionens utvärdering
Rambölls redovisning av Västra Götalandsregionens utvärdering
som följer.
Västra Götalandsregionen erbjuder utbildningstjänster på halvfart. Upplägget innebär utbildning på halvfart och kliniskt arbete på
halvfart. Utvärderingsresultatet visar att utbildningstjänsterna med
studier på halvfart fungerar huvudsakligen bra enligt både sjuksköterskor och enhetschefer. Ett mervärde uppstår genom att ny kunskap kan omsättas direkt i praktiken, verksamheten kan dra nytta av
kunskapen och sjuksköterskan finns kvar i verksamheten. Utbildningstjänsten beskrivs motsvara sjuksköterskors förväntningar.
Önskemål rör främst utbildningens innehåll och ett klargörande om
vad den förväntas leda till i form av nya arbetsuppgifter och lönepåslag.
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Specialistutbildningen ska leda till nya arbetsuppgifter och en ny
roll, vilket inte alla sjuksköterskor upplever uppnåtts. Nya arbetsuppgifter anges som viktigt för att sjuksköterskan ska stanna kvar på
samma arbetsplats. Det upplevs också att det finns en osäkerhet bland
enhetschefer om vilka arbetsuppgifter en specialistsjuksköterska bör
ha i verksamheten. För att säkerställa att sjuksköterskans nya kompetens tillvaratas efterfrågas en tydlighet kring vad en specialistsjuksköterskeexamen ska leda till samt att en plan beträffande upprättas
initialt tillsammans med berörd chef.
Utvärderingen visar på utmaningar kopplat till resurser och bemanning av verksamheten under den tid som utbildningssjuksköterskan studerar. Strax under 40 procent av de enhetschefer som ingått i studien uppger att de enbart ersätter utbildningssjuksköterskan
vid hög arbetsbelastning. Övriga 60 procent ersätter inte sjuksköterskan vid frånvaron för studier. Detta har medfört ett stressmoment hos
de sjuksköterskor som är under utbildning, då deras studier ökar
kollegors arbetsbelastning.
Både enhetschefer och sjuksköterskor menar att specialistsjuksköterskeutbildningen har betydelse för verksamhetens utveckling,
till exempel genom ökat intresse av utbildningen, vidarespridning av
kunskap, och att specialistsjuksköterskorna fungerar som förebilder
för kollegor. Dessutom kan sjuksköterskorna presentera sina examensarbeten på arbetsplatsen. Ett bekymmer är dock att utbildningsplatserna inte fyllts eftersom sjuksköterskor avvaktar med sin specialistsjuksköterskeutbildning i väntan på en utbildningstjänst.
Utmaningar med utbildningstjänsterna
I Rambölls intervjuer med övriga landsting och regioner bekräftas
att det är en utmaning att ta tillvara de specialistutbildade sjuksköterskornas kompetens. Detta kan dock skilja sig mellan olika avdelningar. På avdelningar som endast anställer specialistsjuksköterskor
är det lättare att tillvarata kompetensen hos sjuksköterskan. På avdelningar som utgörs av en mix av grundutbildade sjuksköterskor
och sjuksköterskor med specialistsjuksköteutbildning sägs det vara
svårare för chefen att ta tillvara på specialistkompetensen. Mot
denna bakgrund bedömer Västra Götaland att det är av vikt att se
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över vilken roll specialisterna ska ha under och efter genomförd specialistutbildning. Landstingsföreträdarnas intryck är att det är viktigt att som chef få stöttning från HR-funktioner i att kunna ta tillvara specialistsjuksköterskors kompetens.
En annan utmaning som uppmärksammats i landstingen är bemanningen av verksamheten när sjuksköterskor tillfälligt plockas
bort på hel- eller halvtid för att genomföra specialistutbildning. Den
sammantagna bilden är att flera landsting har svårt att klara av detta
och att satsningarna på utbildningstjänst har medfört ett ökat behov
av stafettsjuksköterskor.
Upplägget med studier på halvfart skapar ett mervärde för både
verksamheten och sjuksköterskan, enligt ett av landstingen. Däremot lyfter en representant att sjuksköterskor har upplevt upplägget
som tungt. De har gett uttryck för att sysselsättningsgraden känns
som att den överstiger heltid. Detta är något som delvis kunnat åtgärdas genom att justera schemaupplägget.
4.5.20

Sjukhälsotalen i hälso- och sjukvården

Enligt statistik från Försäkringskassan ökade antalet sjukfall i
Sverige mellan 2012–2014 inom nästan alla yrken. Den genomsnittliga ökningen var 10 procent men för flera yrken som kräver längre
utbildning såsom sjuksköterskor, barnmorskor och andra specialistsjuksköterskor var ökningen dubbelt så stor.
Vård- och omsorgsyrken hade flest antal sjukfall, totalt 90 000
under 2014. Vård och omsorgspersonal är den största yrkesgruppen
på svensk arbetsmarknad och är också den grupp som står för flest
sjukfall vilket är en femtedel av det totala antalet sjukfall i Sverige.
Yrkesgruppen har 171 sjukfall per 1 000 anställda, att jämföra med
genomsnittet på 103 sjukfall per 1 000 anställda. Antal sjukfall per
1 000 sysselsatta för 2017 visar dock en marginell minskning för
gruppen vård- och omsorgspersonal. Det kan dock konstateras att
gemensamt för samtliga år är att gruppen vård- och omsorgspersonal
sticker ut genom att ha de högsta antal sjukfall per 1 000 anställda av
samtliga yrkesgrupper. Enligt Stockholms läns landstings personal
och utbildningsbokslut 2016, ökade antalet sjukdagar i genomsnitt
med en arbetsvecka, från 17 till 22 dagar per år, mellan 2015 och 2016
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Ökningen med sju sjukskrivningsdagar gäller för allmänsjuksköterskor, vilket är den största personalgruppen. Även bland specialistsjuksköterskor ökar sjukskrivningarna, men inte i lika hög utsträckning.95 Enligt Vårdförbundet beror ökningen på brist på personal samt otillräcklig tid för återhämtning. Samtidigt har arbetsmiljön blivit tuffare än någonsin. Gränsen för vad personalen orkar
har överskridits, vilket resulterar i ökad korttidsfrånvaro, men också
i långtidssjukskrivningar.
4.5.21

Goda exempel från hälso- och sjukvården

Sex timmars arbetsdag96
För drygt tre år sedan infördes kortare arbetstider på försök för personalen på operation vid Mölndals sjukhus. Resultatet blev så lyckat
att ledningen nu beslutat att permanenta arbetstidsförkortningen.
Arbetstidsförkortningen handlar i själva verket om arbetstiden är
kvoterad, vilket innebär att anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor och undersköterskor fem dagar i veckan arbetar sex timmar inne på en operationssal. Utöver det har varje medarbetare två
timmar i veckan avsatta till utvecklings- och utbildningstid.
För att få projektet att gå ihop krävdes det att avdelningen anställde 15 nya sjuksköterskor och undersköterskor. Satsningen på
arbetstidsförkortning har lett till en produktionsökning vilket också
är en av anledningarna till att man permanentar arbetstidsmodellen.
I normala fall är operationssalarna öppna dygnets alla timmar. Men
på grund av personalbrist kunde salarna inte nyttjas full ut. Numera
hålls inplanerade operationer igång fram till klockan halv sju på kvällarna, vilket innebär att man hinner med fler operationer än tidigare.
En annan anledning är att arbetstidsmodellen ger personalen mer tid
till återhämtning och därmed bättre arbetsmiljö. Arbetstidsförkortningen innebär även att utöver de sex timmars arbetsdag är det två
avsatta till kompetensutveckling.

95
96

Försäkringskassan, korta analyser 2015:1, Vård och omsorg har flest nya sjukfall.
Vårdfokus, tidning för vårdförbundet, publiceringsdatum 2018-03-05.
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30 000 kronor mer i lön97
Region Norrbotten satsar på fast anställda sjuksköterskor för att
minska beroendet av inhyrda sjuksköterskor genom att erbjuda
30 000 kronor mer i lön per år.
Kostnaderna för inhyrd personal har ökat över hela landet och
Region Norrbotten är inget undantag. En målsättning för samtliga
regioner och landsting i landet är att bli oberoende av inhyrd personal.
Region Norrbotten förslår därför att fast anställda sjuksköterskor
som arbetar på vårdavdelningar med dygnet runt verksamhet och akutmottagningar från och med den 1 oktober 2018 får ett lönetillägg på
2 500 kronor per månad. Samtidigt föreslås ett funktionstillägg på
2 500 kronor per månad för specialistsjuksköterskor som arbetar
inom anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård.
Löneläget i Norrbotten för en nyexaminerad sjuksköterska är
i dag cirka 26 000 kronor och cirka 37 000 kronor för en erfaren sådan. Till detta kommer ersättning för obekväm arbetstid samt en
mer generös arbetstidsförkortning jämfört med centrala avtal. Löneökningen på 30 000 kronor kommer att gälla för 1 100 sjuksköterskor. Under 2017 var kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor
49 miljoner kronor pengar som regionen nu i stället vill använda till
att investera i den egna personalen och utveckla vården.
Med egen bemanning säkerställs kontinuitet och säkerhet för patienten
samtidigt som kontinuitet i arbetsgruppen ger bättre förutsättningar för
en god arbetsmiljö och aktivt utvecklingsarbete. Inhyrd bemanning
medför även merkostnader, både per arbetad timme och i form av de
indirekta kostnader som uppstår som en följd av en bristande kontinuitet.

97

SVT Nyheter Norrbotten, 2018-06-07, Region Norrbotten, dnr 2476-2018.
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Svensk hälso- och sjukvård i förhållande
till andra jämförbara länder

Svensk sjukvård håller hög kvalitet när det gäller medicinska resultat
vilket också internationella jämförelser visar. I den senaste likhetsgranskningen98 ligger Sverige i topp när utifrån ett sammanvägt index.
Sammanfattning
I denna rapport jämförs hur den svenska sjukvården står sig i förhållande till vården i andra länder; 12 länder i EU; Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike, plus Kanada Norge och USA. De
är alla relativt rika länder med förutsättningar att tillhandahålla högklassig sjukvård. Vår jämförelse visar att den svenska vården klarar sig utmärkt i en jämförelse med dessa länder. Sverige ligger i en toppgrupp
när det gäller medicinska resultat och effektivitet, på första plats i kvalitetsindexet och på delad andra plats i indexet över effektivitet. I rapporten redovisas också undersökningar gjorda av andra organisationer,
också enligt dessa presterar Sverige i internationell toppklass, i synnerhet när det gäller olika aspekter på medicinsk kvalitet. När det gäller
väntetider har Sverige ofta rankats lågt, inte minst gäller det när befolkningen eller patienter tillfrågats i olika enkäter. I denna jämförelse har
vi dock för första gången kunnat ta med ett avsnitt om faktiska väntetider. Sverige gör för 2017 en mera komplett rapportering av väntetider
till vissa operationer till OECD, och möjliggör därmed jämförelser med
andra länder. Det gäller väntetider till sex vanliga operationer; grå starr,
hjärtkirurgi, protesoperation i höft och knä, borttagande av livmoder
och operation vid prostataförstoring. Av de tio länder som ingår har
Nederländerna de kortaste väntetiderna följt av Danmark och Italien,
med Sverige på fjärde plats. När de faktiska väntetiderna jämförs kommer
Sverige således betydligt högre upp än i tidigare jämförelser som byggt
på enkätdata.

Sverige toppar kvalitetsindex
Alla indikatorer som används i rapporten svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018, skalas om så att det bästa landet får en etta
och det sämsta landet en nolla i respektive index. De övriga länderna
får därefter ett värde mellan noll och ett som beräknas med linjär
interpolation. Det betyder, mer vardagligt uttryckt, att den relativa
positionen mellan noll och ett bestäms av vilket gränsvärde som är
98

Gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018.
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närmast. När totalindex beräknas för kvalitet för länderna tas en genomsnittlig indexplacering fram. De olika delindexen har alltså samma
vikt i totalindexet. Indexvärden för de länder som saknar uppgifter
för någon indikator baseras enbart på de indikatorer som de har
värden för. Resursförbrukningen i kvalitetsindexet vägs inte in.
I stället konstrueras ett separat index över effektivitet där den uppnådda kvaliteten ställs mot ländernas resursförbrukning, mätt som
andel av BNP.
Kvalitetsindexet är som nämnts uppbyggt av tretton olika kvalitetsindikatorer som i huvudsak hämtats från OECD Health Data
2017. Dessa data finns tillgängliga för allmänheten på OECD:s
webbsida. I studien har två indikatorer från WHO och en indikator
på antibiotikakonsumtion från EU använts.”99
Nedan följer de indikatorer som använts i utvärderingen.
• Dödlighet vid akut hjärtinfarkt
• Dödlighet vid stroke (ischemisk/hjärninfarkt)
• Höftfrakturer opererade inom 48 timmar
• Femårsöverlevnad i bröstcancer
• Femårsöverlevnad i kolorektalcancer
• Amputationer på grund av diabetes (per 100 000 invånare)
• Spädbarnsdödlighet (per 1000 levande födda)
• Vaccination mot difteri, kikhosta och stelkramp
• Vaccination mot mässling
• Potentiellt förlorade levnadsår (år per 100 000 inv.)
• Andelen i befolkningen som har förhöjt blodsocker
• Andelen i befolkningen som har högt blodtryck
• Antibiotikaförskrivning inom primärvården (genomsnitt per dag
och 1 000 invånare).

99

SKL:s internationella jämförelse från 2018, s. 10
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SKL:s jämförelse visar att vårdgivarens ansvar för att vården ska vara
av god kvalitet när det gäller behandling och utfallet av behandlingen
uppfylls i förhållande till de indikatorer som ingått i studien.
Sveriges resultat utifrån ett patientperspektiv
Vårdgivarens ansvar innefattar även att tillgodose patientens behov
av trygghet i vården, kontinuitet och säkerhet samt att den bygger
på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främjar
goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
och är lätt tillgänglig. Självklart är faktorer som överlevnad vid
cancer eller gångförmåga efter en höftledsoperation väsentliga men
bemötande, information, hur trygg och delaktig patienten känner sig
under vårdprocessen och hur länge man behöver vänta är också en
del av god vård.
I kvalitetsjämförelser som utgår från patientens perspektiv rankas
Sverige inte lika högt som när det gäller medicinska resultat. Myndigheten för vård- och omsorg (Vårdanalys) publicerar varje år den
svenska delen av en stor internationell studie om hälso- och sjukvården som leds av The Commonwelth Fund i USA den så kallade
IHP- undersökningen.100 Studien är en årlig undersökning av tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården i elva olika
länder101 inklusive Sverige. I ett rullande treårsschema vänder sig
undersökningen till tre olika grupper – befolkningen, den äldre befolkningen och läkare i primärvården.
Vi har tidigare pekat på att en central svaghet i svensk hälso- och sjukvård är att den inte är tillräckligt patientcentrerad. Rapporten från International Health Survey 2014 bekräftar den bilden.
Faktum är att årets undersökning tydliggör att Sverige ligger efter i
utvecklingen inom de flesta av de områden som berörs i årets undersökning. IHP 2014 visar att Sverige har fortsatt mycket att lära av andra
länder, när det handlar om hur man skapar ett vårdsystem som utgår
från patientens unika behov och förutsättningar.
(Rapport 2014, Vårdanalys).

100

International Health Policy Survey (IHP-undersökningen).
Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Schweiz,
Storbritannien, USA och Sverige.
101
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Sverige har i jämförelsen från 2017102 fortsatt103 dåliga resultat när det
gäller patienters upplevelse av vårdens förmåga att ge information och
stöd och göra patienten delaktig. Bland bristerna kan nämnas att
patienterna i låg grad får den information från vården som krävs för
att kunna fatta välgrundade beslut om sin vård och hälsa, att många
patienter vid kontakt med vården upplevde att deras läkare inte kände
till deras sjukdomshistoria. Vården brister även när det gäller att involvera patienterna genom att uppmuntra dem att ställa frågor. För personer med kronisk sjukdom har Sverige genomgående svaga resultat
jämfört med andra länder. Till exempel saknar dessa patienter en diskussion med vården kring målsättningar och hur de själva kan ta hand
om sin sjukdom. De svenska patienterna upplever i betydligt lägre
utsträckning än patienter i andra länder att ordinarie läkare eller vårdpersonal tar ett koordineringsansvar för kontakten med andra delar av
vården. Sverige är betydligt sämre på att samordna informationen efter
utskrivning från sjukhus jämfört med de andra länderna. Endast hälften av patienterna menade att deras ordinarie läkare eller mottagning
verkade informerade om den vård som hon eller han fått på sjukhuset.

Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.

102
103

2017 års IHP studie riktades till personer 65 år och äldre.
Se bild 1 och 2 avseende Sveriges resultat för 2016 och 2017.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.

Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.
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Källa: Vårdanalys PM 2017:2, Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.

4.5.23

Advanced Practice Nurse

Gemensamt för de tio länder som Sverige jämförs med i den ovan
nämnda IHP-undersökningen är att samtliga infört en ny yrkesroll
inom hälso- och sjukvården. En så kallad Advanced Practice Nurse
(APN). Dessa ombesörjer stora delar av de brister som Sverige uppvisar i IHP-undersökningarna och utgör kittet mellan sluten vård och
öppen vård och mellan exempelvis operation och postoperativ vård.
APRN är det övergripande paraplybegreppet för fyra specialistroller för sjuksköterskor i amerikansk kontext med formell vidareutbildning: ”certified nurse mid-wifes (CNM)s, certified registered
nurses anesthetists (CRNAs), nurse practitioner (NPs), och clinical
nurse specialists (CNAs).”
Anestesisjuksköterskor och barnmorskor som organiserades för
nära 100 år sedan var de första APRNs som utvecklades. NPs och
CNAs realiserades först på 1990-talet. Beträffande NP utvecklades
den rollen utifrån behoven i primärvården till att i dag finnas inom
samtliga kliniska vårdområden inom både sluten vård och öppen
vård. När det gäller CNAs har denna roll en lång historia i USA och
utvecklades efter andra världskriget. Tiden före kriget specialiserades
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sjuksköterskor främst inom administration och utbildning. Vårdbehoven under andra världskriget ändrade dock specialiseringen till
att i stället avse högt kvalificerade sjuksköterskor med direkt patientansvar och den kliniska specialistsjuksköterskan (CNAs) blev ett
faktum.104
Advanced practice registered nurses (APRNs) are the forefront of the
rapidly changing health care system, filling myriad roles in organizations where they provide cost-effective, high quality care. APRNs are
found in virtually every area of the American health care system: clinics,
hospitals, community health, government, administration, policy making boards, and private practice.105

Bakgrund
Redan på 1960-talet106 identifierade distriktsjuksköterskan Loretta
Ford brister i den pediatriska vården i Colorado, USA. Hon skapade
då en ny roll för sjuksköterskan. En roll som kombinerade klinisk
vård och vetenskapliga resultat för att sjuksköterskan skulle ha de
nödvändiga kunskaperna för att hjälpa familjer och barn på bästa
sätt. Denna nya roll fick namnet Pediatric Nurse Practitioner. Under
samma tidsperiod introducerades Advanced Nurse Practitioner
inom primärvården i Kanada. Syftet till införandet av den nya rollen
var att göra god vård tillgänglig även för patienter i glesbygden.
Dagens höga omsättning och brist på sjuksköterskor och läkare tillsammans med förändringar och krav på effektivisering har lett till
stora utmaningar för vården runt om i världen. Det är mot denna
bakgrund som införandet av den nya sjuksköterskerollen har skett.
APN verkar i dag i fler än 50 länder och numera även inom den
slutna akutsjukvården. USA var på 90-talet det land som först identifierade behovet av en APN även inom den slutna vården som en
lösning för att fylla gapet mellan operation och eftervård och mellan
sluten vård och primärvård. Problemet var att kirurgerna inte mäktade med att ta hand om sina patienter efter operation då de hade
fullt upp med att operera samtidigt som de ansvarade för både mottagning och avdelning. Patienter skulle bedömas, smärtlindras, över104

Advanced Practice Nursing, Core Concepts for Professional Role Development, Kathryn
A. Blair, Michaelene P. Jansens, fifth edition, 2015.
105
A. a.
106
Jangland et. Al. 2014. Journal of Nursing Education and Practice (2014, Vol. 4, No. 2).
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föras till lättakutavdelningar, ordineras läkemedel och slutligen skrivas ut för hemgång. Kirurgerna var snabba med att acceptera och inkludera APN som en i teamet. Acute Care Nurse Practitioner
(ACNP) blev namnet på den avancerade specialistsjuksköterskan.
Sjuksköterskan stod för kunskap och kontinuitet på avdelningen när
många i teamet roterade mellan olika avdelningar. ACNP blev en
spindel i nätet för patienten. Antalet APN har ökat både i antal och
inom andra specialiteter än kirurgi och primärvård exempelvis anestesi, barnafödande, familj, etc. Mycket på grund av ekonomiska faktorer samt möjliggörande av kortare vårdtider.
Även i Sverige har APN uppmärksammats och utbildning för
dessa har genomförts vid Linköpings universitet och Högskolan i
Skövde. Bakgrunden till utbildningen i Linköping var ytterst ett antal
kirurger som var på utbytespraktik i Pennsylvania, USA. I arbetet
där upplevde de fördelarna med APN inom kirurgin. Vilket ledde
fram till ett samarbete mellan Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, USA och Linköpings universitet som genomförde en masterutbildning för specialistsjuksköterskor med inriktning
mot kirurgi. Utbildningen har fallit väl ut och de masterutbildade
specialistsjuksköterskorna arbetar i dag inom kirurgavdelningar och
kirurgmottagningar på olika ställen i Sverige.107 Enligt vad utredningen
erfar har även högskolan i Skövde tidigare anordnat en masterutbildning med inriktning mot den öppna vården.
I dag saknas utbildning till APN i Sverige vilket har lett till att
man i Övertorneå har valt att skicka sjuksköterskor till Finland för
utbildning till APN. Syftet med satsningen var att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvård för befolkningen i Övertorneå med
omnejd.
Advanced Practitioner Nurse
Definitionen av APN tar sin utgångspunkt i sjuksköterskans grundläggande kompetenser och ansvarsområden. Det innebär att APN:s
kompetens omfattar fördjupad kunskap och förståelse att självständigt kunna bedöma, värdera och fatta beslut om medicinsk vård och
107

Journal of Nursing Education and Practice, 2014, Vol. 4, No. 2, The development of a
Swedish Nurse Practitioner Program – request from clinicians and a process supported by US
experience.
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omvårdnad för patienten. Kärnan i APN:s kliniska kompetens kräver avancerad bedömning utifrån både ett hälsoperspektiv och ett
fysiologiskt perspektiv (”advanced health and physical assessment”)
och refereras i amerikansk kontext till de tre P:na; ”advanced physiology and pathology, and advanced pharmacology”, på svenska avancerad fysiologi, patofysiologi och avancerad farmakologi.108 Därutöver karaktäriseras APN:s arbete av forskningsbaserad praktik
(nämns även som evidensbaserad praktik).109 Sjuksköterskas roll har
i och med APN således fortsatt att utvecklas till att omfatta både
fördjupad medicinsk vetenskap samt omvårdnad och arbetsuppgifterna innehåller såväl diagnosticering och behandling, hälsoförbyggande arbete som implementering av evidensbaserad utveckling i
praktiken. APN-utbildningen ger sjuksköterskan den kunskap och
praktik som behövs för att hon eller han ska utveckla både klinisk
omvårdnadskunskap och medicinsk vetenskap. Detta för att kunna
fungera autonomt i sin yrkesroll att hjälpa patienter i livets alla skeden att uppnå optimal hälsa beroende, på vilken inriktning som valts.
Nurse Practitioner/Advanced Practice Nurse definieras av ICN
Nurse Practitioner110 enligt följande.
A Nurse Practitioner/Advanced Practice Nurse is a registered nurse who
has aquired the expert knowledge base, complex decisionmaking skills
and clinical competencies for extended practice, the characteristics of
which are shaped by the context and/or country in which s/he is credentialed to practice. A master degree is recommended for entry level.
En legitimerad sjuksköterska som har tillägnat sig kunskaper på expertnivå, färdigheter i komplext beslutsfattande samt klinisk kompetens till
en utvidgad funktion som utformas i utbildningslandets kontext.
Masternivå rekommenderas som utgångsläge.

Enligt OECDs111 rapporter överväger fler och fler länder att effektivisera hälso- och sjukvården genom att införa avancerade specialistsjuksköterskor. Det är flera faktorer som förklarar det ökande intresset för en sådan utveckling. I de flesta länderna är huvudorsakerna läkarbrist och ekonomiska utmaningar. Även orsaker som den
demografiska utvecklingen mot fler äldre, fler multisjuka och fler
108

Advanced Practice Nursing, Core Concepts for Professional Role Development, Kathryn
A. Blair, Michaelene P. Janses, Fifth edition, s. 8.
109
A. a. s. 6.
110
International Council of Nurses Nurse Practitioner/advanced Practice Nurse Network.
111
OECD Health Working Papers No. 54, Nurses in Advanced primary care – policy levers
for implementation, OECD Health Working Papers No. 98, Nurses in advanced roles in
primary care.
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kroniskt sjuka spelar stor roll. Likväl faktorer som jämlik och tillgänglig vård för alla även för de som bor i glesbygden. APN:s roll
innebär implementering av hälsoförebyggande arbete som också har
visat sig vara kostnadseffektivt. Hälsoförebyggande arbete, vare sig
det rör sig om friska personer eller personer med kroniska hälsoproblem är ett viktigt arbete i vårt moderna samhälle.112 Yrkesrollen
ger också förbättrande karriärmöjligheter för sjuksköterskor.
Såväl internationell forskning som svensk sådan visar att de kliniska resultaten för APN är lika bra eller bättre än när en läkare utför
arbetsuppgifterna och patientnöjdheten är hög. En studie från 2002113
visade bland annat att APN oftare gav råd om egenvård än läkare,
samt identifierade abnormaliteter mer frekvent. Samtidigt som det
visade på att det inte var någon skillnad när det gällde hälsoutfall
mellan de patientgrupper som togs om hand av läkare respektive APN.
Den svenska studien ”Patients experiences of health care provided by an advanced practice nurse”114 visar hur APN med sitt expertkunnande möter patienter utifrån dessas villkor och förutsättningar.
Den visar även att APN:s fördjupade kunskaper tillgängliggör vården i större utsträckning än vad som är möjligt i dag samt att patientnöjdheten är hög.
Sammanställning av artikeln Patients experiences
of health care provided by an advanced practice nurse115
Transfereringen av vård från sjukhus till hemmet (öppen vård och det
ökade antal äldre vuxna, ofta med komplexa hälsoproblem – multisjuka/
kroniska sjukdomar) – kräver en ny roll i många olika kontexter i
Sverige.

Studien genomfördes genom intervjuer med tio patienter som
träffat en APN i stället för en läkare på vårdcentral. Vid kontakt med
vårdcentralen fick vissa intervjupersoner möjlighet att träffa en APN
i stället för en läkare. Detta eftersom väntetiden till ett läkarbesök

112

Mundinger el al., 2000, Safriet, 1998.
Horrocks, Anderson, and Salisbury, 2002.
Eriksson I, Lindblad M, Möller U, Gillsjö C (2018).
115
Utredningen har översatt artikeln till svenska vilket kan innebära vissa felaktigheter avseenden tolkningen av artikeln.
113
114
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var avsevärt längre.116 Övriga patienter bokades direkt till en APN.
Analysen av intervjuerna med patienterna resulterade i ett huvudtema och tre subteman:
1 a. Professionellt bemötande som möjliggjorde säker och trygg
vård med hög kvalitet?
2 a. Respektfull och flexibelt bemötande?
2 b. Förtroende för kunskap och kliniskt beslutsfattande?
2 c. Tillfredsställelse av tillgänglig vård på adekvat nivå?

1 a. Professionellt bemötande som möjliggjorde säker och trygg
vård med hög kvalitet
Patienterna var nöjda med tillgängligheten och förtroendet ökade
under mötet med APN trots att de flesta patienter hade förväntat sig
att träffa en allmänläkare. (Vissa av patienterna hade inte blivit informerade innan om att de skulle träffa en APN i stället för en läkare).
2 a. Respektfullt och flexibelt bemötande
Patienterna behandlades som unika individer med respekt och de
kände sig (”genuinely”) lyssnade på, betrodda och bekräftade.
2 b. Förtroende för kunskap och kliniskt beslutsfattande
Patienterna upplevde att känslan av förtroende var en del som utvecklades utifrån APN:s förmåga att tillhandahålla omfattande och
detaljerad information om patientens diagnos och förslag på behandling samt fortsatt utredning och utvärdering av hälsoproblemen.
The APN’s were trusted and viewed as competent and accurate in their
profession which conveyed a sense of confidence and security.
116

Allmänläkaren har vanligtvis 10–20 minuter avsatt för varje enskild patient inklusive journalföring och läkaren adresserar endast det aktuella medicinska problem som läkarbesöket
avser. Ytterligare besvär som patienten eventuellt också har och vill prata om under läkarbesöket, måste det bokas en ny läkartid för.
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2 c. Tillfredsställelse av tillgänglig vård på adekvat nivå
Patienterna upplevde att allmänläkare endast fokuserar på aktuellt
hälsoproblem till skillnad från APN som beskrivs fokusera på patienten som person, både som individ och ur ett helhetsperspektiv.
Patienterna fann också att vården som gavs av APN var på rätt nivå
samt att det var enkelt att prata med APN.
Det oberoende forskarnätverket Cochrane har tittat på vad som händer
när sjuksköterskor ersätter läkare inom primärvården. Det handlar om
specialistsjuksköterskor som bland annat ställer diagnos, behandlar kroniska sjukdomar och ger hälsorådgivning. Totalt ingår 18 randomiserade
studier i utvärdering, varav en är gjord i Sverige. Det mesta av materialet
är dock hämtat från Storbritannien, USA, Nederländerna och Kanada.
Sammanställningen visar att vid kroniska och vid vissa akuta fysiska problem ger specialistsjuksköterskor lika bra, eller till och med bättre vård,
jämfört med läkare. Den visar också att besöken hos sjuksköterska är
något längre än hos läkare samt att det är något fler återbesök för dem
som träffar sjuksköterska. Däremot märks ingen skillnad när det gäller
antalet förskrivningar eller beställda prover.
1. Det här visar att sjuksköterskor förmodligen kan ge lika bra eller
bättre vård jämfört med primärvårdsläkare. Det är mycket positiva
nyheter, för då kan läkarna ägna mer tid till att fokusera på komplicerade fall, säger Miranda Laurant, huvudförfattare till Cochrane
Review, i ett pressmeddelande.
Forskarna har inte tittat på om upplägget innebär några stora kostnadsbesparingar för sjukvården. Dock ansågs sannolikheten stor för att det
över tid skulle innebära lägre kostnader.117

Den svenska studien118 visar på gott resultat vad gäller samtliga ovan
nämnda teman. Studien är liten till sin omfattning men ger ändå en
fingervisning mot att en APN kan ge lika bra vård eller bättre än en
allmänläkare vilket stämmer väl överens med internationella studiers
resultat på området.119

117
118
119

Dagens medicin, publicerad: 2018-08-03, Annika Carpman.
Se not 97 ovan.
Se not 96 ovan.
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Vad skiljer en avancerad specialistsjuksköterska
från en specialistsjuksköterska?
Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) har både specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård och avancerade specialistsjuksköterskor (Nurse Practitioner) inom kirurgisk vård i verksamheten. Utredningen har valt att i det följande beskriva skillnaden
mellan dessa yrkesroller utifrån Akademiska sjukhuset i Uppsalas
modell för respektive yrke.
Avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practitioner) på UAS
De avancerade kliniska specialistsjuksköterskorna (AKS)120 har genomgått utbildning på Linköpings universitet och har efter fullgjorda kursfordringar erhållit en Medicine masterexamen i omvårdnad (Master of Medical Science in Nursing). Utbildningen som inte
längre ges, genomfördes enligt internationella rekommendationer
och forskningsresultat och har internationellt en integrerad hög klinisk kompetens. Uppdraget på kliniken består av avdelningsarbete
samt interna och externa uppdrag. Helgtjänstgöring ingår med undantag för storhelger. Placering sker på olika kirurgavdelningar enligt ett roterande schema på nio plus tre månaders perioder.
Delegering
AKS erhåller personlig delegering gällande ordination och undersökning, utökad dokumentation i patientjournalen och ordination av läkemedel. Delegationen specificeras i bilaga ”Personlig delegering”.121
Ansvar
Organisatoriskt hör AKS till en vårdavdelning med fokus på avdelningsarbetet. Arbetet sker i nära samarbete med ansvarig läkare, ansvarig sjuksköterska och samt övriga yrkesprofessioner.

120

Utredningens benämning på avancerade specialistsjuksköterskor är avancerad klinisk specialistsjuksköterska förkortad AKS.
121
Se bilaga 6.
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AKS ansvarar för att det bedrivs holistisk personcentrerad vård
där både omvårdnad och medicinsk vård integreras i samtliga bedömningar och åtgärder.
AKS har ett specifikt ansvar för att främja kontinuitet, samtala
och informera patienter och närstående. Hon eller han ansvarar även
för vårdplanering, samordning av resurser och konsulter för patienter med komplexa omvårdnadsbehov och eller långvarig sjukhusvistelse. Detta består främst i att identifiera nämnda patienter och deras
närstående och genomförande av omvårdnadsrond för desamma.
Ansvaret omfattar även utskrivningsplanering inklusive samtal
och information till patienter och närstående inför hemgång i syfte
att förbättra vårdkvaliteten för patienterna samt optimera utnyttjande av resurser och vårdplatser på avdelningen. AKS finns även tillgänglig på avdelningen för bedömningar, frågeställningar och ordinationer som uppkommer när läkare inte finns på plats. Vidare är
AKS ett stöd till sjuksköterskor i samband med patienters mer komplexa vårdbehov speciellt vid överflyttning till avdelningen från
annan enhet.
AKS ansvarar för att ge handledning och stöd samt undervisar
avdelningens medarbetare inom olika yrkesprofessioner för att
bland annat stärka teamarbetet. AKS verkar också för interprofessionellt samarbete.
AKS ansvarar självständigt för kliniskt beslutsfattande utifrån patientens hälsohistoria, kliniska status samt diagnostisk information.
AKS planerar och implementerar diagnostiska strategier och terapeutiska åtgärder genom att självständigt identifiera patientens medicinska vårdbehov, omvårdnadsbehov och vårdnivå.
Detta innefattar även ordination av följande:
• Läkemedel
• Infusioner och blodprodukter
• Nutritionsbehandling
• Röntgenundersökningar
• Laboratorieundersökningar
• Konsultationer
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Samt utvärdering och tolkning av följande:
• Patientens kliniska status
• Läkemedelsbehandling
• Infusionsbehandling
• Nutritionsbehandling
• Röntgenundersökningar
• Laboratorieundersökningar
• Remissvar.
Generellt
Vid placering på kirurgakutvårdsavdelning (KAVA) deltar AKS vid
kirurgens morgonmöte för läkare samt röntgenrond. Vid placering på
specifika avdelningar deltar AKS vid dessas möten. AKS deltar även
vid arbetsplatsmöten och informationsmöten på den avledning där de
är placerad samt under respektive avdelnings utbildningsdagar.
AKS uppdrag internt och externt122
AKS medverkar i och bedriver fortlöpande utvecklings- och förbättringsarbeten inom omvårdnad och omvårdnadsforskning med klinisk relevans för verksamhetsområdet. De informerar om arbetet vid
olika möten och konferenser både internt och externt. En AKS är
ansvarig för ett förbättringsprojekt per år. AKS ansvarar även självständigt för specifik fortbildning och handledning på kliniken. AKS
har även utbildningsuppdrag inom vårdutbildning exempelvis specialistsjuksköterskeprogrammet mot kirurgisk vård. Detta sker utifrån planering med ansvarig avdelningschef och klinisk lektor. AKS
bidrar, självständigt och i samverkan med berörda, till att sprida kunskap om den nya yrkesrollen inom kliniken, inom sjukhuset och vid
nationella forum och konferenser. AKS ansvarar för sin egen fortbildning och kompetensutveckling och ingår i nätverksarbete på nationell nivå efter samråd med ansvarig avdelningschef.
122

Specificeras i särskild plan.
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Uppföljning
Uppföljning av kompetens, kompetensutveckling, ansvarsområden,
omfattning av interna och externa uppdrag samt arbetets innehåll
sker vid det årliga medarbetarsamtalet med ansvarig avdelningschef.
Lön sätts av ansvarig avdelningschef i samråd med övriga avdelningschefer inom verksamhetsområde.
Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård
med specifikt uppdrag och arbetsbeskrivning
Till skillnad från en AKS verkar en specialistsjuksköterska med specifikt uppdrag inom kirurgi för att utveckla och driva kvalitetsarbeten och evidensbaserad omvårdnad. Sköterskan stöttar sjuksköterskor och undersköterskor i omvårdnadsarbetet för att säkerställa
god omvårdnad för patienterna samt identifierar brister inom enheten och diskuterar med avdelningschef hur bristerna ska gå åtgärdas och av vem. Specialistsjuksköterskan arbetar självständigt inom
generella områden123 inom enheten hon eller han arbetar även mot
andra enheter. Specialistsjuksköterskan representerar verksamhetsområdet och driver frågor gentemot sjukhuset och övriga enheter
samt samarbetar med andra specialistsjuksköterskor inom kirurgiområdet för att uppnå bästa möjliga resultat.
Specialistsjuksköterskans uppdrag
Specialistsjuksköterskan har ett specifikt uppdrag utifrån en personlig och skriftlig arbetsbeskrivning från respektive avdelningschef.
Arbetsuppgifterna som är specificerade är både generella och individuella utifrån respektive enhets behov. Specialistsjuksköterskans
arbete utvärderas fortlöpande tillsammans med ansvarig avdelningschef. Arbetsbeskrivningen utvärderas årligen och kan revideras efter
direktiv från avdelningschef.

123

Se nedan under rubriken Generella arbetsuppgifter.
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Generella arbetsuppgifter
• Ansvarar för patientsäkerhetsarbete utifrån SKL:s åtgärdspaket
mot fall och fallskador, central ven kateter (CVK), postoperativa
sårinfektioner, nutrition, urinvägsinfektioner och trycksår.
• Evidensbaserad kvalitetsutveckling inom omvårdnadsområdet
genom att driva kvalitetsutvecklingsprojekt utifrån bland annat
patientenkäter.
• Deltar i enhetens avvikelsehantering på enheten. Följer upp dessa
tillsammans med avdelningschef och återkopplar till personalen.
Identifierar brister som lett till avvikelser för att förhindra upprepning. Sammanställer avvikelser varje kvartal och presenterar
dessa för personalen.
• Ansvarar tillsammans med avdelningschef för att enhetens PM är
aktuella, reviderade och om möjligt evidensbaserade.
• Leder arbetsgrupper, håller utbildning och informerar enhetens
personal avseende specialistsjuksköterskans ansvarsområde.
Sammanfattande kommentarer
Skillnaden mellan en specialistsjuksköterska och en AKS består i att
specialistsjuksköterskans ansvar omfattar omvården inom vald specialitet och AKS ansvar utsträcker sig till att även omfatta medicinska arbetsuppgifter som vanligtvis är läkares ansvar. AKS ansvarar
för kontinuitet och en helhetssyn av patienten och utgör således en
förlängning av både omvårdnadsansvaret och det medicinska ansvaret som hjälper till att täppa till glappet mellan sluten vård och öppen
vård och operation och avdelning. Vilket många patienter vittnar om
som ett problem inom vården.124 Med detta är det inte sagt att specialistsjuksköterskor inte kommer att behövs i framtiden. Tvärtom
kommer specialistsjuksköterskorna enligt utredningens uppfattning
att även fortsättningsvis stå för volymen beträffande kunskapen inom
de olika specialiteterna.
Nedanstående tabell sammanfattar de primära skillnaderna mellan en Avancerad klinisk specialist (AKS) och en specialistsjuksköterska.
124

Vårdanalys, rapport 2016 och 2017.
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Hur har den nya yrkesrollen mottagits av övriga yrkesutövare?
Införandet av en ny yrkesroll i form av en avancerad klinisk specialistsjuksköterska gjordes i huvudsak för att öka kvaliteten i den patientnära vården. Den nya rollen har medfört ett nytt yrkesområde
för sjuksköterskor. I nedan avsnitt beskrivs utifrån en studie gjord av
forskare vid Uppsala universitet och Linköpings universitet hur den
nya yrkesrollen har tagits emot av övriga yrkesutövare i vården.125
Vikten av teamarbete betonas som en framgångsfaktor för en patientsäker vård. Däremot finns en rad utmaningar förknippade med
arbete i team. De traditionella hierarkiska strukturerna i vården där
sjuksköterskan anses vara underställd läkare har visat sig hindra sjuksköterskan från att ta del av relevant information för yrkesutövningen. Om teamarbetet ska vara framgångsrikt krävs att invanda
strukturer utmanas och att teamet som helhet fokuserar på samarbete och att professionerna inte konkurrerar sinsemellan. Enligt studien kan en bra introduktion av AKS leda till att hon eller han inspirerar och stöttar sjuksköterskor i det kliniska arbetet, bidra till ökat
125

Andregård, A-C. Jangland, E. (2014). The tortuous journey of introducing the Nurse Practitioner as a new member of the healthcare team: a meta-synthesis (10.1111/scs. 12120).
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samarbete och understödja ökad evidensbaserad vård. En väl fungerande AKS utgör även ett stöd för läkare och är även i högre grad
närvarande på avdelningen än vad en läkare är.
AKS har introducerats i flertalet länder. I vissa fall fanns till att
börja med vissa problem kring samarbete i teamet. Detta berodde till
stor del på oklara roller i teamet. Införandet av AKS i redan existerande team har bidragit till frågor om vilken roll AKS ska ha och
vilka effekterna blir i samarbetet med olika professioner i vården.
Generellt kan sägas att AKS introduktion i vårdteamet utgörs av
olika faser. I den initiala fasen fanns enligt studien, en oro hos AKS
att inte klara av arbetet och en skepticism från andra i teamet. Betydelsen av en mentor var stor. Fas två utgjordes av arbete med att
definiera och erövra rollen och vad den ska bestå i. Fast tre bestod
av att implementera den nya rollen i verksamheten. En viktig framgångsfaktor var att tydligt definiera AKS roll och uppgifter samt att
skapa förtroendefulla relationer mellan AKS och övriga i teamet. I
de fall rollen inte hade definierats i tillräcklig utsträckning kunde det
uppstå en negativ uppfattning av AKS. Läkare upplevde att AKS
borde vara mer medicinskt orienterade och sjuksköterskor att de
borde ha mer fokus på omvårdnad. Äldre sjuksköterskor kände sig
ofta hotade och oroade över sin roll i teamet i förhållande till rollen
för AKS. Främst genom oro över att deras kunskap inte längre skulle
behövas genom AKS intåg och övertagande av avancerade uppgifter
som de tidigare utfört.
Positiva effekter av införandet av AKS var bland annat en ökad
tillit mellan läkare och sjuksköterskor. När AKS samarbetade med
yngre läkare uppstod även en förbättrad kommunikation och båda
parter upplevde att de kunde lära sig av varandra. AKS stöttade också
sjuksköterskor i verksamheten i hög grad eftersom hon eller han
fanns på plats i frånvaro av läkare. Sjuksköterskor upplevde även att
AKS bidrog till och stöttade sjuksköterskornas ökade kunskapsinhämtning och till att bedriva en vård med högre patientsäkerhet.
AKS utgjorde spindeln i nätet på avdelningen genom att förena och
utgöra sambandet mellan medicin och omvårdnad men kunde även
vara en resurs för sjuksköterskor och nya läkare samt utgöra en kontinuitet i vården.
Slutsatser är enligt studien att introduktionen av AKS initialt var
svårt och att tid behövs för alla i teamet för att anpassa sig till den
nya rollen. Även läkare och sjuksköterskor hade olika uppfattning
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om AKS roll. Frågan bland läkare uppstod om AKS skulle ses som
en ny medicinsk assistent eller läkare under utbildning. Efter en tid
upphörde dock dessa diskussioner och både läkare och sjuksköterskor var införstådda med AKS roll. AKS fungerade som en viktig
brobyggare mellan de två områdena medicin och omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde även att AKS kunde stärka deras roll och göra
deras röst hörd. Initialt upplevde vissa läkare att AKS utgjorde ett
hot mot deras yrkesutövning. Men efter den första tidens oro hade
lagt sig blev resultatet av införandet av AKS att teamet hade förtroende och acceptans för den nya rollen vilket ökade samarbetet inom
teamet.126
Some doctors felt relieved of some of their duties by the NP, but the
biggest advantage was that NP focused on duties that had not previously been performed satisfactorily.

4.5.24

Hälso- och sjukvårdshuvudmännen127
som ansvariga för sjuksköterskors specialisering?

Utredningen har i enlighet med direktiven i uppdrag att analysera
och bedöma vilka förutsättningar hälso- och sjukvårdshuvudmännen, förkortade huvudmännen, har för att ta ett större ansvar för
sjuksköterskors specialisering. I detta sammanhang innefattas även
vårdgivare i egenskap av huvudman.
Specialistsjuksköterskeutbildningen är historiskt sett en väl utredd utbildning och diskussionen om huvudmannaskapet har tidvis
varit aktuell128. Ett exempel är att landstingsfullmäktige i Stockholm
läns landsting (SLL) uppdrog åt landstingsstyrelsen att i samverkan
med SKL se över förutsättningarna och möjligheterna för att ta över
ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen. Se landstingsstyrelsens förslag till beslut.129

126

Andregård, A-C. Jangland, E. (2014). The tortuous journey of introducing the Nurse Practitioner as a new member of the healthcare team: a meta-synthesis (10.1111/scs. 12120).
127
Med huvudman avses enligt 2 kap. 2 § HSL det landsting eller den kommun som enligt
lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård.
128
Bland annat i Ny behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens område, SOU 1996:138
och Sjuksköterskors specialistutbildning – vilket slags examen, Högskoleverket 2010.
129
Landstingsstyrelsens förslag till beslut, Motion 2015:2 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om
införande av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.
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Förslaget fick dock kritik från flera håll. Bland annat betonade
Vårdförbundet vikten av att ansvaret för examination av specialistsjuksköterskor fortsatt ligger på högskolor och universitet för att på
så sätt säkerställa den akademiska kvaliteten. Det moderata landstingsrådet Peter Carpelan bekräftar att han lyssnat på professionen
och tagit till sig deras argument och därför valt att inte gå vidare med
förslaget.130 Detta bekräftades även vid ett möte mellan utredningen
och Peter Carpelan.
Utredningen har identifierat följande konsekvenser om huvudmännen
skulle överta ansvaret för sjuksköterskors specialisering:
• Vetenskaplig förankring minskar om utbildningen inte är en examen i högskolan.
• Studentens eget val omöjliggörs genom att sjuksköterskors specialisering endast möjliggörs genom anställning hos hälso- och
sjukvårdshuvudmännen.
• Möjligheter till förbättringskunskap131 kan ifrågasättas.
• Internationalisering och transparens minskar.
Jämförelse med läkarnas motsvarighet till specialisering
Det har av olika intressenter till utredningen framförts önskemål om
att sjuksköterskors specialisering bör utformas på samma sätt som
gäller för läkares specialiseringstjänstgöring.
I betänkandet Ny behörighetsutredning på hälso- och sjukvårdens
område (SOU 1996:138) görs en jämförelse mellan läkares och sjuksköterskors specialisering. I utredningen görs bedömningen att
sjuksköterskors utbildning vilade på skolpraktik till skillnad från läkares utbildning som utgjordes av praktisk utövning inom tjänsten.
Med detta som grund valde nämnda utredning att föreslå att sjuksköterskors specialisering inte skulle ske efter samma mönster som
läkarnas.
Över tid har professionernas likheter och skillnader avseende
specialisering diskuterats och det har vid ett flertal gånger ifrågasatts
130
131

Vårdfokus, publiceringsdatum 18 januari 2017.
Kunskap relaterad till aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
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varför inte sjuksköterskors specialisering i likhet med läkarna kan ske
inom ramen för en tjänst med huvudmännen som ansvarig för utbildningen. Utredningen menar att en viktig skillnad som sällan nämns
är att läkarutbildningen är en utbildning på avancerad nivå med en
omfattning om 330 högskolepoäng, vilket innebär att en legitimerad
läkare har en bredare vetenskaplig grund än sjuksköterskor genom
att en del av specialiseringen sker redan i högskolan. Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå vilket betyder sjuksköterskorna efter tre års grundutbildning inte har samma
förutsättningar att tillgodogöra sig specialisering på samma sätt som
läkarna. Om sjuksköterskors specialisering sker i högskolan som i dag,
ges specialistsjuksköterskan en bredare vetenskaplig grund som i sin
tur ger honom eller henne de verktyg som behövs för att kunna identifiera, tillgodogöra sig och tillämpa ny vetenskaplig kunskap, enligt
utredningens mening. Detta är nödvändigt för att i det kliniska
arbetet säkerställa vårdens utveckling utifrån vetenskap och beprövad
erfarenhet. Specialistsjuksköterskan får i och med sin specialisering
en förståelse av vikten att aldrig betrakta utbildningen som den sista
pusselbiten när det gäller det egna kunskapsinhämtandet. Eftersom
vårdens utveckling är i ständig förändring är det viktigt att specialistsjuksköterskan fortsatt följer kunskapsutvecklingen för att patienten ska säkerställas en god och säker vård.
4.5.25

Bakgrund till att staten övertog ansvaret
för de medellånga vårdutbildningarna

I avsnittet redogörs för historiken i frågan om förändrat huvudmannaskap för de medellånga vårdutbildningarna.
Förarbeten som ligger till grund för övertagandet
Underlaget till sammanställningen som följer är hämtad från propositionen (2000/01:71).132
I samband med högskolereformen den 1 juli 1977 (H77) kom de
vårdhögskoleutbildningar som landstingen var huvudmän för att betecknas som de så kallade medellånga vårdutbildningarna, i jämfö132

Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar.
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relse med de kortare gymnasieutbildningarna och de långa högskoleutbildningarna till bland annat läkare och tandläkare. Till dessa
medellånga vårdutbildningar räknades med dagens benämningar
utbildningar till arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ortopedingenjör, sjukgymnast, sjuksköterska, sjuksköterska med specialistkompetens och tandhygienist samt yrken
inom social omsorg.
Frågan om ett förstatligande av landstingens vårdutbildningar
hade debatterats alltsedan betänkandet Högskolan133 som lades fram
av 1968 års utbildningsutredning (U68). I propositionen (1975:9)134
framhöll regeringen att det fanns skäl för ett enhetligt, och då i första
hand statligt huvudmannaskap för vårdutbildningarna, genom att
detta skulle främja en helhetssyn på den grundläggande högskoleutbildningen. Huvudmannaskapet behövde dock ses i ett vidare perspektiv än enbart högskolans och flera faktorer ansågs inverka på
möjligheten för ett statligt huvudmannaskap. Hit hörde till exempel
frågor som rörde avgränsningen mellan kommunernas och landstingens verksamhetsområden, fördelningen mellan stat och kommun
av det ekonomiska ansvaret för skilda slag av offentlig verksamhet,
liksom de kommunala vårdutbildningarnas kopplingar till gymnasieskolan och sjukvården. Ett fortsatt kommunalt huvudmannaskap
ansågs dock inte innebära att vårdutbildningarna enbart skulle planeras
utifrån enskilda landstingskommunala behov utan att samma mål som
för den statliga högskolan skulle gälla även i ett regionalt perspektiv.
I propositionen (1976/77:59)135 framhölls återigen att ett enhetligt huvudmannaskap skulle främja en helhetssyn på den grundläggande högskoleutbildningen. Frågan ansågs dock behöva utredas ytterligare innan regeringen var beredd att besluta om ändring av huvudmannaskapet.
I samband med beslutet av H77 tillsatte regeringen en kommitté
Vård 77136 som i sitt betänkande137 lämnade förslag till en ny organisation för de medellånga vårdutbildningarna. Regeringen behandlade

133

SOU 1973:2.
Reformering av högskoleutbildningen.
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detta i propositionen (1978/78:197)138. Riksdagen fattade beslut i december 1979.139 Ledningen av och ansvaret för den kommunala högskolan blev då en uppgift för framför allt styrelserna för de olika
landstingen. I Göteborg och Malmö fick kommunerna motsvarande
ansvar. I Stockholm fanns dessutom, och finns fortfarande, tre fristående sjuksköterskeskolor med egna styrelser som kom att underställas beslut i Stockholms läns landsting. Landstingen inrättade
vårdhögskolor för sin högskoleutbildning. Några vårdhögskolor
ändrade sedan namnet till hälsohögskolor.
Vård 77 gjorde inte någon genomlysning av huvudmannaskapsfrågan varför regeringen tillsatte en särskild kommitté, Huvudmannaskapskommittén.140 Kommittén lade i januari 1981 fram sitt betänkande Enhetligt huvudmannaskap för högskolan – Förstatligande
av de medellånga vårdutbildningarna.141 Regeringen behandlade huvudmannaskapsfrågan i propositionen om kommunal högskoleutbildning m.m. (1981/82:89) och tog där fasta på resonemang såväl i
Vård 77 som i Huvudmannaskapskommittén att både ett enhetligt
landstingskommunalt och ett enhetligt statligt huvudmannaskap var
fullt genomförbart. Därmed blev alternativens ekonomiska konsekvenser av avgörande betydelse. Enligt Huvudmannaskapskommitténs beräkning skulle den totala kostnadsöverföringen uppgå till drygt
300 miljoner kronor, vilket enligt kommitténs bedömning skulle
vara statsfinansiellt neutralt. Denna uppfattning delades inte av
regeringen som ansåg att det av statsfinansiella skäl inte var möjligt
att genomföra kommitténs förslag att överföra de kommunala högskoleutbildningarna till staten. Detta blev också riksdagens beslut.142
I propositionen (1981/82:89) föreslogs dock en rad andra genomgripande organisatoriska förändringar för den landstingskommunala högskoleutbildningen inom vårdsektorn. Förslag lämnades
om ny studieorganisation, nytt statsbidragssystem, ny beslutsordning för dimensionering och lokalisering, Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) som ny central myndighet och en ny central
antagningsnämnd inrättad av Landstingsförbundet liksom övergång
till en ny tjänsteorganisation för den kommunala högskolan. Den
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nya organisationen trädde i kraft den 1 juli 1982 och den nya tjänsteorganisationen den 1 juli 1983.
Vårdhögskolornas situation aktualiserades åter i samband med
högskoleutredningens betänkande Frihet – Ansvar – Kompetens:
Grundutbildningens villkor i högskolan.143 Utredningen uppmärksammade vårdhögskolornas situation och med anledning härav fick
en arbetsgrupp inom utredningen till uppgift att särskilt studera
vårdhögskolorna. Arbetsgruppen avlämnade i februari 1990 en delrapport – Vårdhögskolornas situation144 i vilken det påpekades att
landstingens vårdhögskolor intar en särställning inom Sveriges högskoleorganisation, vilket till stora delar ansågs hänga samman med
huvudmannaskapet. Enligt arbetsgruppens redovisning utgjorde vårdhögskolorna en heterogen grupp där det fanns avsevärda skillnader
beträffande kunskapssyn, kompetens, studieorganisation och inte
minst i fråga om resurser mellan olika huvudmän och olika högskolor.
Rapporten pekade på att den högskolereform som genomfördes
1977 startade en process som lade grunden till en radikal förändring
av villkoren för vårdutbildningarna, vilket lett till en förändringsprocess som knappast någon annan sektor inom högskolan genomgått.
Rapporten gav upphov till intensiva diskussioner kring vårdhögskoleutbildningarnas situation. En rad övriga rapporter och utredningar
presenterades därefter och bland annat kan nämnas Statskontorets
översyn av statsbidraget till vårdhögskolorna145, Landstingsförbundets utredning om vårdhögskolornas organisation och styrformer146,
UHÄ:s översyn av Vårdhögskolornas organisation och innehåll147
samt Landstingsförbundets skrivelse hösten 1991148 där förbundet
redogjorde för pågående åtgärder när det gällde styrelseformer för
vårdhögskolorna, landstingens insatser beträffande forskningsanknytning, förstärkning av handledarfunktionen inom klinisk praktik m.m.
Riksdagens utbildningsutskott har vid flera tillfällen149 kommit
till slutsatsen att principiella skäl talar för ett statligt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningarna men att det statsfinansiella
läget inte har gjort detta möjligt.
143
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Vid riksmötet 1990/91 begärde riksdagen emellertid att huvudmannaskapsfrågan för vårdhögskoleutbildningarna återigen skulle
utredas.150 Med anledning härav tillkallades en särskild utredare med
uppdrag att undersöka möjligheterna att överföra vårdhögskolorna
till statligt huvudmannaskap.151 Utredaren lade i februari 1993 fram
sitt betänkande Vårdhögskolor-Kvalitet-Utveckling-Huvudmannaskap.152 Utredaren ansåg att det fanns skäl att överföra vissa delar av
utbildningarna till statligt huvudmannaskap för att därigenom uppnå
ett mer rationellt utnyttjande av utbildningsresurserna, kunna utveckla sambandet mellan utbildning och forskning samt att generellt
stärka vårdhögskoleutbildningarnas ställning.
Propositionen (1992/93:1)153 låg till grund för den högskolelag
(1992:1434) och högskoleförordning (1993:100) som trädde i kraft
den 1 juli 1993 och som gav universitet och högskolor ändrade planeringsförutsättningar. Högskolans allmänna utbildningslinjer och
påbyggnadslinjer avskaffades och generella examina på olika nivåer
infördes. De allmänna utbildningslinjerna ersattes av en examensordning för yrkesexamina för de yrken som hade särskilda behörighetskrav. Detta innebar också att flera av utbildningarna förlängdes.
Ett nytt ersättningssystem baserat på helårsstudenter och helårsprestationer infördes från och med budgetåret 1993/94.
I utredningen Den ljusnande framtid är vård154, föreslås att huvudmannaskapet för landstingskommunala vårdutbildningar inom
högskolan i sin helhet överförs till staten senast 2001. Huvudmannaskapet överfördes till staten den 1 januari 2002.155
Skälen till förslaget att överföra huvudmannaskapet till staten
Skillnader i reglering
Skillnaden mellan reglering med högskolan respektive hälso- och
sjukvårdshuvudmännen som ansvariga för sjuksköterskors specialistutbildning var flera. För studenterna gällde exempelvis att de inte
hade rätt att vara representerade i styrelsen i landstinget men väl i
150
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beslutande organ som behandlade utbildningen. I högskolan har studenter rätt att vara representerade i styrelsen. Även anställningsstrukturen skiljde sig åt mellan högskolan och landstinget genom att
landstinget inte fick anställa lärare som professorer och jämförbara
läraranställningar saknades. De landstingskommunala vårdhögskolorna
saknade i motsats till högskolan fasta forskningsresurser och de fick
inte bedriva forskarutbildning. Skillnader i fråga om tilldelning av
resurser utgjordes av att till skillnad från högskolan där staten
tilldelar resurser för utförda prestationer upp till ett takbelopp beräknades landstingets kostnader för utbildning av Statistiska centralbyrån (SCB) som en schablonkostnad baserad på helårsstudenter.
Vårdhögskoleutbildningarnas kvalitet behövde stärkas
Vårdhögskoleutbildningarnas kvalitet ansågs behöva höjas.156 Regeringen anförde i propositionen att det borde skapas samarbetsformer
med universitet och högskolor för att garantera kvaliteten, mångfalden och den akademiska anknytningen i vårdhögskoleutbildningarna. Regeringen ansåg även att vårdhögskolornas kontaktvägar till
den statliga forskningsorganisationen behövde stärkas.
För att åstadkomma detta ingicks avtal mellan staten och berörda
landsting. En utgångpunkt var att avtalen inte fick innebära några
kostnadsökningar för parterna. En modell med ett kommunalt beställaransvar där landstinget köper utbildning av den statliga högskolan utformades. Avtalen reglerade bland annat övertagande av
personal från landsting till högskola, frågor som rörde studenter som
antagits till utbildning, ersättning för lokaler och utrustning, ersättningsnivåer för helårsstudenter och helårsprestationer, med mera.
Den kliniska praktiken inom utbildningen var antingen inräknad i
det totala beloppet eller ”utan kostnad tillhandahållen”. Avtalen innebar att högskolan anordnade vårdhögskoleutbildningar på uppdrag av ett eller två landsting men innebar inte att huvudmannaskapet för utbildningarna fördes över till staten.
Erfarenheterna vid de vårdhögskolor som överflyttades till statliga högskolor var positiva. Vårdhögskolorna integrerades succesivt
i den statliga högskolan och samverkan etablerades mellan olika ut-

156

Prop. 1993/94:177.

183

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

bildningsprogram. Intresset att tillvarata vårdhögskolornas erfarenheter var stor bland de statliga högskolorna och antalet disputerade
lärare inom vårdhögskoleutbildningarna ökade markant. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderades regeringen att överväga
hanteringen av de landsting som önskade ingå avtal samt att ta ställning till vad som skulle ske med vårdhögskoleutbildningen när huvuddelen av landstingen träffade avtal med högskolan.
Högskoleverkets utvärdering av vårdhögskoleutbildningar 1996
I december 1994 gav regeringen dåvarande Kanslersämbetet i uppdrag att utvärdera de medellånga vårdutbildningarna. Uppdraget var
ett led i statsmakternas ambitioner att uppnå ökad kvalitet och bättre
forskningsanknytning i vårdhögskoleutbildningarna. Uppdraget omfattade dels utbildningen vid vårdhögskolorna och dels de statliga
sjukgymnastutbildningarna. Sammanlagt 113 utbildningsprogram. Syftet var att ge underlag för regeringens senare bedömning av lärosätenas
rätt att utfärda examina.
Utvärderingsuppdraget redovisades till regeringen i april 1996 i
rapporten Vårdutbildningar i högskolan – en utvärdering.157 Högskoleverket konstaterade i rapporten att utvecklingen av de medellånga vårdutbildningarna hade intensifierats under de senaste åren.
Av de granskade 113 utbildningsprogrammen bedömdes 69 uppfylla
Högskoleverkets kvalitetskriterier medan 44 program inte ansågs
uppfylla dessa kriterier.
Resultatet av Högskoleverkets granskningar ledde till en massiv
satsning på att utveckla de olika utbildningsprogrammen liksom på
att öka lärarkompetensen. Forskarutbildningen av lärare intensifierades och andelen lektorer ökade markant. I avvaktan på effekterna
av dessa utvecklingssatsningar gjordes inga ställningstaganden beträffande lärosätenas rätt att utfärda examina. I augusti 1996 fick
Högskoleverket i uppdrag att bland annat beakta om tillräckligt utrymme givits i utbildningarna åt förmedlande av yrkeskunnande och
yrkeskompetens. I rapporten Högskoleutbildningar inom vård och
omsorg – En utredning158 redovisas bland annat att utbildningarnas
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teoretiska och tillämpade kliniska delar bör ömsesidigt kunna stärka
varandra genom större integration.
Hösten 1998 initierade Högskoleverket en uppföljande utvärdering av vård- och omsorgsutbildningarna som genomfördes under
1999. Flertalet landsting hade då genom avtal överlåtit utbildningsuppdrag till den statliga högskolan och vårdhögskoleutbildningarna
hade börjat etableras i den statliga högskolemiljön. Den uppföljande
utvärderingen omfattade nio yrkesexamina och vid en jämförelse
från föregående utvärdering visade att de vårdhögskoleutbildningar
som uppfyllde Högskoleverkets kvalitetskriterier hade ökat från
60 procent till 90 procent på tre år.

4.6

Hälso- och sjukvårdsförordningen

Regeringen har enligt 8 kap. 2 § hälso- och sjukvårdsförordningen
(2017:80) förkortad HSF, bemyndigat Socialstyrelsen att meddela
ytterligare föreskrifter som behövs för att verkställigheten av 5 kap.
4 § HSL. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter (SOSFS 2011:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och en handbok159 för hur föreskrifterna bör tillämpas dock inte med stöd av
nämnda bemyndigande. Socialstyrelsens föreskrifter samt handbok
berörs närmare i avsnitt 4.7.24 samt diskuteras i avsnitt 9.2.

4.7

Patientsäkerhetslagen

4.7.1

1 kap. Inledande bestämmelser

Patientsäkerhetslagen (2010:659), förkortad PSL, syftar enligt
1 kap. 1 § till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och därmed jämförlig verksamhet. Vilket vårdgivaren ytterst
ansvarar för.160 Enligt kapitlets 2 och 3 §§ definieras hälso- och sjukvård som den verksamhet som bland annat omfattas av HSL och med
vårdgivare menas statlig myndighet, landsting och kommun i fråga
om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller
kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild

159
160

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
5 kap. 1 § HSL.
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näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. Begreppet hälsooch sjukvårdspersonal definieras i 1 kap. 4 §.
”Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag
a) Den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården,
b) personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar
och som medverkar i hälso- och sjukvården av patienter,
c) den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder
en legitimerad yrkesutövare,
d) apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller
lämnar råd och upplysningar,
e) personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upplysningar, och
f) personal vid larmcentral och sjukvårdsinrådgivning som förmedlar hjälp eller lämnar råd och upplysningar till vårdsökande.”
4.7.2

Förarbeten till 1 kap. 4 § PSL

Av förarbetena161 till PSL framgår att paragrafen i 1 kap. 4 § i huvudsak motsvarar i 1 kap. 4 § i lagen om yrkesverksamhet inom hälsooch sjukvårdens område (1998:531) förkortad LYHS.162
Av propositionen Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. (prop. 1993/94:14)163 framgår följande. De yrkesgrupper
som erhållit legitimation för arbete inom hälso- och sjukvårdens område bör, i den utsträckning de har hälso- och sjukvårdsuppgifter,
liksom hittills omfattas av åliggandelagens164 bestämmelser oavsett
om de arbetar i offentlig eller privat regi. Detta innebär att även legitimerade yrkesutövare som arbetar utanför den traditionella hälsooch sjukvårdsorganisationen omfattas av bestämmelserna. Exempelvis psykologer inom skolans elevråd och kriminalvården. Om en
person med legitimation arbetar med uppgifter av annat slag än
161

2009/10:210. Förarbetena finns i prop. 1993/94:149, s. 55 f. och s. 116 f.,
prop. 1997/98:109, s. 147 ff. och prop. 2008/09:190, s. 147.
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hälso- och sjukvård ska åliggadelagen inte tillämpas. Även personer
som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag av en legitimerad befattningshavare bör omfattas.
Det framgår vidare att enligt dåvarande bestämmelser omfattades
all personal vid sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter
som drivs av det allmänna eller av enskilda med bidrag från det allmänna eller efter särskilt tillstånd av tillsynslagen.165 Det gjordes således ingen åtskillnad mellan om personalen arbetade med uppgifter
hänförliga till undersökning, vård eller behandling eller med olika
servicefunktioner såsom matlagning, städning, trädgårdsarbete eller
underhållsarbete av teknisk art. Däremot omfattades inte personer
som mera tillfälligt utför till exempel reparations- och underhållsarbeten på en vårdinrättning. Att personal vid sjukhus och andra inrättningar, som fullgör direkta eller indirekta uppgifter inom området individinriktad patientvård eller åligganden med nära anknytning
härtill, omfattades av åliggandelagens bestämmelser ansågs som
självklart. Samtidigt som det framgår en viss tveksamhet beträffande
arbetsuppgifter av annan karaktär exempelvis städning. Det ansågs
inte rimligt att dessa tillsammans med trädgårdsarbetare och hantverkare som arbetar inom en vårdinrättning ska omfattas av hälsooch sjukvårdspersonalens åligganden och således heller inte betraktas som hälso- och sjukvårdspersonal. Av detta framgår att till exempel undersköterskor är att anse som hälso- och sjukvårdspersonal.
Det understryks även att icke medicinsk personal omfattas av bestämmelsen i den utsträckning den har att fullgöra indirekta patientuppgifter. Med indirekta patientuppgifter avses här åtgärder som inte
är direkt riktade till patienter men som den medicinskt behandlande
personalen är beroende av vid behandlingen av vid behandlingen av
patienter. Det kan till exempel gälla inställning av dialysmaskiner och
röntgenapparater. Det innebär att den medicin-tekniska personalen
samt sjukhusfysiker som har sådana arbetsuppgifter som i mycket hög
grad sammanhänger med den medicinska behandlingen även är att anse
som hälso- och sjukvårdspersonal.

165

Lag (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
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2 kap. Anmälan av verksamhet m.m.

Kapitel 2 föreskriver i 1 § att den som avser att bedriva verksamhet
som omfattas av IVO:s tillsyn166 enligt PSL ska anmäla detta till inspektionen senast en månad innan verksamheten påbörjas. IVO ska
även enligt 4 § föra ett automatiserat register över verksamheter som
anmälts till myndigheten.
4.7.4

3 kap. Vårdgivarnas skyldighet att bedriva
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Kapitel 3 reglerar vårdgivarnas ansvar för att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete. Av 1 § framgår att vårdgivaren ska planera,
leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till kravet på
att god vård ges i enlighet med HSL. Vårdgivaren ska enligt 2 och
3 §§ vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter
drabbas av vårdskador167 och utreda händelser som har medfört eller
hade kunnat leda till en vårdskada. Vårdgivaren ska även ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet (4 §). Enligt 5, 6 och 7 §§ är vårdgivaren även skyldig att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO. Sådan anmälan ska göras omgående efter
det att händelsen inträffat. Vårdgivaren ska också i enlighet med 8 §
informera patienten som drabbats av en vårdskada.168 Av 9 § framgår
att vårdgivaren är skyldig att dokumentera hur det organisatoriska

166

Av 7 kap. 1 § PSL framgår att Inspektionen för vård och omsorg är tillsynsmyndighet över
hälso- och sjukvården.
167
1 kap. 5 § PSL ”Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid
patientens kontakt med hälso- och sjukvården.”
168
Anmälningsplikten avser följande.
1. Att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,
2. Vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska
inträffa igen.
3. Vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter,
4. Patientnämndens skyldighet att hantera klagomål enligt 2 § första stycket lagen
(2017:372) om stöd vid klagomål och att få sina klagomål besvarade av vårdgivaren,
5. Möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap.
10 §, och
6. Möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen.
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ansvaret är fördelat inom verksamheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 11 § meddela föreskrifter om patientsäkerhetsarbetet.
4.7.5

Förarbeten till 3 kap. PSL

Av förarbetena till PSL framgår att bestämmelserna i 3 kap. 1–4 §§
är nya i förhållande till LYHS169, föregångaren till PSL. Genom
paragraferna fastställs för första gången att det är vårdgivaren som
ansvarar för att kraven på god vård upprätthålls. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten i syfte att upprätthålla kraven på god vård. Det innebär att vårdgivaren ska ha en fastställd plan
med en beskrivning av vilka åtgärder som avses vidtas. Vårdgivaren
ansvarar också för att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga
vårdskador.170 Det ska ske dels genom en utredningsskyldighet för
det fall det inträffar en vårdskada eller en händelse som skulle ha
kunnat medföra en vårdskada dels genom att utredningens syfte är
att klarlägga vad som hänt så att vårdgivaren får ett underlag som kan
ligga till grund för förbättringsåtgärder. Bestämmelsen i 4 § ålägger
vårdgivarna att på olika sätt engagera patienter och närstående till
dessa i patientsäkerhetsarbetet.
Bestämmelsen i 3 kap. 8 § som för övrigt inte har någon motsvarighet i LYHS171 innehåller från och med den 1 januari 2018 två nya
punkter gällande vårdgivares ansvar för hantering av patienters klagomål och patientnämnders uppgift att fungera som ett stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården genom att Patientskadenämnden172
ska hjälpa patienter att föra fram klagomål och att få sina klagomål
besvarade av vårdgivaren. Bestämmelsens femte punkt hänvisar till
möjligheten at anmäla klagomål till IVO enligt 7 kap. 10 § PSL, där
det framgår att IVO efter anmälan ska pröva klagomål mot hälsooch sjukvården och dess personal. Anmälan får göras av den patient
det gäller eller, om patienten inte kan anmäla saken, en närstående
till honom eller henne. Av propositionen Ett mer ändamålsenligt
169

Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område.
Se not 157.
Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
172
Bestämmelserna om rätt till patientskadeersättning och om Patientskadenämnden finns i
patientskadelagen (1996:779).
170
171
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klagomålssystem i hälso- och sjukvården (prop. 2016/17:122) som
behandlar de nya punkterna173 framgår vidare att bestämmelsen i
7 kap. 11 § fått ett nytt innehåll som innebär en inskränkning för
patienters möjlighet att få sitt klagomål utrett av IVO, se avsnitt 3.7.5.7 gällande 7 kap. PSL.
Vårdgivarens dokumentationsskyldighet avseende hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom verksamheten framgår av 3 kap.
9 § PSL. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att tillsynsmyndigheten samt även andra i verksamheten än den direkt berörda personalen kan få kännedom om hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet
är fördelat. Vårdgivares skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete innebär att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och
sjukvårdslagen upprätthålls. Det betyder bland annat att vårdgivaren
ska se till att de som arbetar i verksamheten har rätt kompetens för
sina arbetsuppgifter och att de i övrigt fullgör sina åligganden på korrekt sätt. I vårdgivarens ansvar ligger att se till att eventuella brister
i kunskap eller kompetens hos personalen åtgärdas genom lämplig
fortbildning.174
Skälen för regeringens förslag (2009/10:210, s, 85 f.)
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), förkortad HSL, och tandvårdslagen (1985:125), förkortad TvL, finns bestämmelser om att
hälso- och sjukvården respektive tandvården ska bedrivas så att den
uppfyller kraven på en god vård och tandvård. Lagarna innehåller
också bestämmelser om att kvaliteten i verksamheterna systematiskt
och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Gemensamt för dessa bestämmelser är emellertid att de är mycket allmänt hållna. Det framgår inte vad vårdgivaren ska göra för att uppnå en hög patientsäkerhet
i verksamheten. Det finns heller inte några direkta sanktionsmöjligheter knutna till bestämmelserna. De sanktionsmöjligheter som
finns när det gäller vårdgivare som inte uppfyller kraven på god vård
eller god säkerhet är bestämmelserna i 6 kap. 13 och 15–17 §§ lagen
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
(LYHS). Dessa reglerar möjligheten för Socialstyrelsen att förelägga
vårdgivare att avhjälpa missförhållanden (13 §) och att under vissa
omständigheter helt eller delvis förbjuda en verksamhet (15–17 §§).
Det är dock oklart om bestämmelserna är möjliga att tillämpa bara
173
174

Prop. 2016/17:122. Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, s. 113.
Propositionen 2009/10:210, Patientsäkerhet och tillsyn.
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på den grunden att vårdgivaren saknar ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. I varje fall torde 16 § förutsätta att det föreligger en
konkret fara för patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet. I stort
sett samtliga övriga bestämmelser i LYHS tar sikte på enskilda
yrkesutövare och det är också bestämmelserna i denna lag som
aktualiseras när Socialstyrelsen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ska utreda anmälningar mot hälso- och sjukvården. Regeringen anser att det finns skäl att i lag ange vad vårdgivarna ska göra för att leva upp till kraven på att vården ska vara
säker för patienterna. En motsvarande reglering beträffande ledningens ansvar för att den verksamhet som bedrivs är säker finns
sedan länge på bland annat arbetsmiljöområdet. Regeringens uppfattning är att bestämmelserna bör föras in i ett kapitel om vårdgivarens
ansvar och skyldigheter i den föreslagna patientsäkerhetslagen
eftersom man då får en samlad reglering av de bestämmelser som
direkt syftar till att säkerställa hög patientsäkerhet. För att leda
komplexa verksamheter som hälso- och sjukvård och tandvård så att
de uppfyller HSL:s och TvL:s krav på god vård krävs för det första
systematisk planering, ledning och kontroll av att verksamheten
bedrivs på avsett sätt. Att vårdgivaren regelbundet följer upp verksamhetens planering, utförande, resultat och förbättringsåtgärder är
enligt regeringen av stor betydelse, men inte tillräckligt. Vårdgivaren
måste för det andra fortlöpande undersöka vilka risker som finns i
verksamheten samt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
undanröja riskerna eller, om det inte går, hålla dem under kontroll.
Detta ställer krav på ett system för insamling av iakttagelser och
information om risker. Hur vårdgivaren ska organisera detta system
bör ankomma på vårdgivaren själv att avgöra. Att vårdgivaren enbart
förlitar sig på information om avvikelser som hälso- och sjukvårdspersonalen enligt nuvarande 2 kap. 4 § LYHS är skyldiga att rapportera bör dock inte anses tillräckligt för att vårdgivare ska anses ha
fullgjort det åliggande som följer av bestämmelserna. Det finns många
andra sätt att inhämta information med betydelse för patientsäkerhetsarbetet, exempelvis intervjuer med eller enkäter till patienter och
regelbundna observationer av vårdverksamheten för att t.ex. mäta
följsamhet till fastställda rutiner. Likaså bör i patientsäkerhetsarbetet
ingå att ta del av och beakta ärenden som behandlats i patientnämnder,
hos Socialstyrelsen och av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Detta för att överväga om liknande händelser skulle
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kunna inträffa i den egna verksamheten. Vid bedömning av huruvida
vårdgivare uppfyller sin skyldighet enligt bestämmelserna bör hänsyn
tas till verksamhetens karaktär. Vissa verksamheter är mer riskfyllda
än andra, varför högre krav kan ställas på att vårdgivare i sådana verksamheter har ett mer aktivt patientsäkerhetsarbete än i verksamheter
där riskerna är få och konsekvenserna av negativa händelser är mindre
allvarliga. Kan vårdgivaren visa att det finns ett väl fungerande system
för att inhämta såväl intern som extern information om risker i den
typ av verksamhet som vårdgivaren bedriver och att informationen
används systematiskt och fortlöpande i patientsäkerhetsarbetet, bör
kravet anses vara uppfyllt.
4.7.6

4 kap. Behörighetsfrågor

Inledning
Syftet med behörighetslagstiftningen är att uppnå målet att vården
ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet
i vården och behandlingen, det vill säga att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Enligt förarbetena till patientsäkerhetslagens föregångare, LYHS175 är legitimations huvudfunktion att vara en garant för
patienterna att personalen har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som utgör en varudeklaration för personalens
kvalifikationer vilket också understryks i behörighetsutredningen.176
4.7.7

Legitimationskrav i förhållande
till närings- och yrkesfrihet

Enligt 2 kap. 20 § regeringsformen (RF)177 får begränsningar i rätten
att driva näring eller utöva yrke införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte att gynna enbart vissa personer eller företag. Vad som utgör ett sådant intresse är inte närmare
preciserat i RF. I förarbetena till regleringen om näringsfrihet anges
att ställningstagandet till vad som är ett angeläget allmänt intresse
får göras från fall till fall i enlighet med vad som kan anses vara
acceptabelt i ett demokratiskt samhälle. Begränsningar i närings- och
175
176
177

Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
SOU 2010:65 Kompetens och ansvar.
SOU 2014:1385.
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yrkesfriheten ska som huvudregel meddelas genom lag, men regeringen, och förvaltningsmyndighet, har möjlighet att meddela föreskrifter på området i den omfattning som riksdagen anger i lag. Inom
hälso- och sjukvården finns inget generellt förbud som begränsar
rätten att utöva yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Möjligheterna att fritt utöva sådan yrkesverksamhet är dock i verkligheten inskränkta på flera sätt. Exempel på detta är att endast
hälso- och sjukvårdspersonal som genomgått viss utbildning kan erhålla särskilda kompetensbevis i form av legitimation. Endast den
som har legitimation får använda den skyddade yrkestiteln.
4.7.8

Legitimation – skyddad yrkestitel,
ensamrätt till yrket, återkallelse

Kapitel 4 i PSL innehåller en tabell med de 21 legitimationsyrken
inom hälso- och sjukvården i Sverige samt vilken examen som leder
till respektive yrke. Till dessa hör barnmorska, röntgensjuksköterska
och sjuksköterska. Kapitlet innehåller också bestämmelser om ensamrätt till yrket, skyddad yrkestitel, specialistkompetens och behörig myndighet inom behörighetsområdet samt bestämmelser om bemyndiganden.
Av kapitlets 1 § första stycket framgår att den som har avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket och enligt andra stycket får sådan legitimation
inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen skulle
ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap., se avsnitt 4.8, om sökanden varit legitimerad. Regleringen innebär att den som har examensbevis som bland annat sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska efter ansökan hos Socialstyrelsen kan erhålla legitimation
i sitt yrke. Socialstyrelsen178 gör en sökning i belastningsregistret.
Någon utredning utöver detta görs inte inför utfärdandet av legitimation.
Enligt 4 kap. 3 § får beteckningen legitimerad endast användas av
den som meddelats legitimation i enlighet med detta kapitel. Ensamrätt att utöva yrke som apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och
tandläkare har enligt 4 kap. 4 § endast den som har legitimation för
178

Se 4 kap. 10 §.
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yrket eller som särskilt förordnats att utöva det. Sjuksköterskan saknar således ensamrätt att utöva yrket.
Av kapitlets 5 § framgår att en yrkestitel endast får användas av
den som har legitimation för yrket eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring det vill säga ensamrätt till yrkestiteln. Innebörden
av denna ensamrätt är dock begränsad då enbart ett fåtal arbetsuppgifter är reglerade.179 Av 4 kap. 6 § framgår att den som saknar behörighet till sådan titel inte får använda en titel som kan förväxlas med
en sådan titel.
4.7.9

Specialistkompetens – skyddad yrkestitel

Enligt 4 kap. 8 § kan legitimerad läkare, sjukhusfysiker och tandläkare som har gått igenom viss vidareutbildning efter ansökan få
bevis om specialistkompetens. Endast den sjuksköterska som avlagt
specialistsjuksköterskeexamen får enligt fjärde kapitlet 9 § använda
motsvarande titel. Något specialistkompetensbevis utfärdas dock
inte för specialistsjuksköterskor.
Bevis om specialistkompetens kan inte återkallas och det finns
heller inte någon bestämmelse motsvarande 4 kap. 1 § andra stycket
om att specialistkompetens inte får meddelas.
Socialstyrelsen är enligt 4 kap. 10 § behörig myndighet att pröva
ansökningar om legitimation, särskilt förordnade att utöva yrke och
bevis om specialistkompetens.
4.7.10

Principer för legitimation inom hälso- och sjukvården

De grundläggande principerna för vilka yrken som bör omfattas av
reglering i form av legitimation inom hälso- och sjukvården har
behandlats i flera sammanhang. Kriterierna har använts vid bedömning av om krav på legitimation ska införas för redan befintliga
yrken. Dessa principer har betydelse för utredningen även i detta
sammanhang.
I förarbetena till lagen (1998:531) som framgår av propositionen
Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (prop.
1997/98:109)180 framhöll regeringen att rätten till legitimation ska
179
180

Se avsnitt 4.7.11.
Prop. 1997/98:109. Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, s. 79 ff.
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förbehållas sådana grupper som har en självständig yrkesfunktion
med kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården och som inte i oväsentlig utsträckning vänder sig direkt till allmänheten. Hur mycket som ska krävas för att en
yrkesgrupp ska komma i fråga för legitimation ska enligt modellen
avgöras genom en sammanvägning av samtliga omständigheter, varvid kriterierna patientsäkerhet, yrkesrollens innehåll, utbildningsnivå och internationella förhållanden ska beaktas vid bedömningen.
Patientsäkerhet
I nämnda proposition181 anförs att det grundläggande skälet till att
införa legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal är omsorgen om
patienternas säkerhet i vården. Varje förändring eller utvidgning av
bestämmelserna måste därför ha patienternas berättigade krav på säkerhet i vården som ledstjärna.
Yrkesrollens innehåll
Enligt propositionen Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (prop. 1997/98:109)182 är yrkesrollens innehåll väsentlig vid
övervägande kring om ett yrke ska omfattas av legitimationsbestämmelserna. En viss bredd i yrkesrollen bör krävas och yrkesrollen
måste även innefatta ett visst mått av självständighet. Det kan vara
frågan om att ställa diagnos och föranstalta om olika typer av behandlingar. Yrkesrollen bör också innefatta ett direkt patientansvar
med ansvar för diagnostiska och terapeutiska förfaranden. Vidare
bör det beaktas hur riskfyllt yrkesutövandet kan vara för den enskilde patienten. Vid bedömningen bör också tas hänsyn till om yrkesrollen innefattar egen förskrivnings-, remiss- och intygsrätt.

181
182

Prop. 1997/98:109, s. 78.
Ibid., s. 79.
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Utbildningens nivå
Utbildningens nivå, längd och innehåll samt den vetenskapliga förankringen är enligt ovan proposition183 ytterligare omständigheter
som är betydelsefulla vid bedömningen av om ett yrke ska vara legitimationsgrundande. Utbildningen bör vara väl definierad och leda
till ett särskilt yrke och det bör vara fråga om en förhållandevis kvalificerad utbildning. En omständighet som kan vara av betydelse är
om utbildningen avslutas med en särskilt reglerad yrkesexamen. När
det gäller tilläggsutbildningar kan det vara mindre relevant att karaktärisera en tilläggsfunktion som legitimationsgrundande om redan
grundutbildningen är legitimationsgrundande.
Internationella förhållanden
Internationella förhållanden kan enligt nämnda proposition184 medföra att yrkesverksamhet som i Sverige traditionellt sätt inte har gett
särskild yrkesbehörighet ändå bör omfattas av en reglering. Genom
medlemskapet i EU har Sverige åtagit sig att tillämpa regler om ömsesidigt erkännande av kompetensbevis.185 I vissa fall kan det vara en
fördel för svenska medborgare med svensk utbildning som vill utöva
sitt yrke i ett annat medlemsland att yrket är reglerat186 i Sverige.
Sammanvägning av kriterier
Vad som krävs för att en yrkesgrupp ska komma i fråga för legitimation
måste enligt nämnda proposition187avgöras genom en sammanvägning
av samtliga omständigheter där de redovisade kriterierna får utgöra
grunden för bedömningen och kriteriet patientsäkerhet ska väga tyngst.
183

Ibid., s. 79
Ibid.
185
Se avsnitt 4.3.
186
Med reglerat yrke avses enligt yrkeskvalifikationsdirektivets (2005/36/EG) artikel 3 följande. ”reglerat yrke: en eller flera former av yrkesverksamhet där det genom lagar och andra
författningar direkt eller indirekt krävs bestämda yrkeskvalifikationer för tillträde till eller
utövande av verksamheten eller någon form av denna; i synnerhet skall användandet av en
yrkestitel som genom bestämmelser i lagar och andra författningar enbart får användas av den
som innehar en viss yrkeskvalifikation utgöra en form av utövande. När första meningen inte
är tillämplig, skall ett sådant yrke som avses i punkt 2 betraktas som ett reglerat yrke.”
187
Prop. 1997/98:109 e. 80.
184
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Reglerade arbetsuppgifter

Att ett yrke är ett legitimationsyrke innebär inte per definition att
arbetsuppgifterna är reglerade och enbart får utföras av den som har
legitimation. Detta gäller även ensamrättsyrkena. Enbart ett fåtal arbetsuppgifter är reglerade och reserverade en viss yrkesgrupp. Vissa
uppgifter rörande förskrivning188 och administrering189 av läkemedel
är reglerade på så sätt att det krävs legitimation för visst yrke att utföra arbetsuppgiften. Det gäller exempelvis barnmorskor som efter
ansökan hos Socialstyrelsen kan få rätt att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte190 och sjuksköterskor med särskild vidareutbildning och särskild tjänst som efter ansökan hos Socialstyrelsen
kan få rätt att förskriva läkemedel.191 Vidare får enbart en specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktsköterska eller mot hälsooch sjukvård för barn och ungdomar ordinera läkemedel för vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet.192 För de flesta
arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården finns det dock inga regler om
vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens får utföra dem. Vårdgivaren ansvarar för att
planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till
kravet på god vård.
Vad menas med förskrivning, ordination
och administration av läkemedel?
Förskrivning
Med förskrivning förstås en läkemedelsordination som skrivs ut
elektroniskt eller på en receptblankett så att patienten kan hämta ut
det ordinerade läkemedlet på ett apotek.

188

Enligt 1 och 2 §§ i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för
sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.
189
Se kapitel 7 och 8 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-Fs 2017:37) om
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.
190
SOSFS (1996:21) Rätt för barnmorskor att föreskriva läkemedel i födelsekontrollerande
syfte.
191
SOSFS (2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.
192
Enligt 4 § i SOSFS (2001:16).
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Ordination
Att ordinera läkemedel är att bestämma vilket läkemedel en patient
behöver. Det vill säga ett beslut av hälso- och sjukvårdspersonal som
är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och
sjukvårdsåtgärd.193 För att kunna ordinera läkemedel krävs det att
läkaren, tandläkaren eller sjuksköterskan har förskrivningsrätt. Det
vill säga rätt att bestämma vilket läkemedel en patient behöver. Ordinationen ska vara skriftlig. Läkemedel får ordineras muntligt till
patienter som behöver läkemedel omedelbart, ordinationen ska då
dokumenteras och signeras i efterhand av den som ordinerat läkemedlet. Om den läkare som har ordinerat läkemedlet och inte själv
kan dokumentera ordinationen ska en sjuksköterska göra det.
Ordination enligt generella direktiv
Läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv. Vilket innebär att ordinationen gäller för alla patienter som har ett visst hälsotillstånd på en och samma vårdenhet, utan att en individuell ordination behövs. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får
bara ges till en patient efter att en sjuksköterska har gjort en bedömning av behovet. Ordinationer enligt generella direktiv ska ges restriktivt och omprövas regelbundet.
Administration
Med administrering av läkemedel förstås tillförsel av läkemedel till
kroppen det vill säga ge patienten det iordningsställda läkemedlet.
Att iordningställa ett läkemedel betyder färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför administrering.194 Detta kan ske genom läkemedel delas upp i doser eller görs i ordning för patienten på andra
sätt exempelvis genom att mäta upp flytande vätska och injektionsmedel. Att överlämna läkemedel betyder att läkemedel som ska tillföras patienten lämnas över till patienten själv eller till en annan person som administrerar läkemedlet.
193

3 kap. 1 §, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSFS 2017:37) om ordination
och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.
194
3 kap. 1 §, HSLF 2017:37.
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Vem får utföra uppgiften?
Läkare, sjuksköterskor och tandläkare får iordningställa, administrera
och överlämna läkemedel. Biomedicinska analytiker, tandhygienister,
röntgensjuksköterskor och de barnmorskor195 som inte är sjuksköterskor är behöriga att iordningställa, administrera och överlämna
läkemedel inom sina respektive kompetensområden. Huvudregeln
är att den som iordningställt ett läkemedel också ansvarar för att ge
det till patienten. Någon annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal än den som har iordningställt läkemedlet får administrera eller
överlämna det om det är förenligt med en god och säker vård av
patienten. Det iordningställda läkemedlet ska då märkas.
4.7.12

Vem får göra vad inom hälso- och sjukvården?

Av Socialstyrelsens webbplats196 framgår att regelverken inom hälsooch sjukvården främst ställer krav på hur arbetsuppgifter ska utföras,
inte vem som utför dem. Generellt finns det få197 rättsliga hinder mot
att omfördela arbetsuppgifter mellan personalgrupper inom hälsooch sjukvården.
4.7.13

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälsooch sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och
sjukvårdande åtgärder

Av femte kapitlets 1 § framgår att andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd
eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte. Med hälso- och sjukvårdspersonal avses
195

Enligt artikel 40 punkt 2 i yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG), med hänvisning till
direktivets bilaga 5 punkt 5.5.1, är formella kvalifikationer som sjuksköterska med ansvar för
allmän hälso- och sjukvård ett alternativt krav som enligt punkten uppställs för att bli antagen
till barnmorskeutbildning. Detta innebär att i förekommande fall finns barnmorskor inom EU
som inte har en sjuksköterskeexamen som grund för sin barnmorskeexamen.
196
www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/nywebbplatssvararpavemsomfargoravadivardenocht
andvarden
197
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid
förskrivning av läkemedel, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37)
om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården är två exempel på lagreglerade arbetsuppgifter.
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enligt 1 kap. 4 § PSL den som är legitimerad för ett yrke inom hälsooch sjukvården, den som biträder en legitimerad yrkesutövare samt
även annan personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar. Även personal utan legitimation, till exempel undersköterskor, vårdbiträden och i vissa fall vaktmästare räknas också som
hälso- och sjukvårdspersonal om de deltar i vården av en patient.
4.7.14

6 kap. Skyldigheter för hälsooch sjukvårdspersonal m.fl.

Av 6 kap. 1 och 2 §§ framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen ska
utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet samt att yrkesutövaren själv bär ansvaret för hur hon eller
han fullgör sina arbetsuppgifter. Det framgår vidare i 6 kap. 2 § andra
stycket att vårdgivarens ansvar inte inskränks av hälso- och sjukvårdens personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs. Av 3 § paragrafen framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en
arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet
på en god och säker vård samt att den som delegerar uppgiften är
ansvarig för att den som mottager uppgiften har den kunskap som
krävs för uppgiften i fråga. Enligt kapitlets 4 § är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Vidare anges i 6 kap. 6 och 7 §§ att den som har ansvaret
för hälso- och sjukvården av en patient ska dels se till att patienten
och dennes närstående ges information enligt 3 kap. patientlagen
(2014:821) och dels medverka till att patienten ges möjlighet att välja
behandlingsalternativ respektive hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning enligt 7 kap. 1 och 2 §§ patientlagen.
4.7.15

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska enligt 6 kap. 1 § PSL utföra sitt
arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Av lagens förarbeten framgår att bestämmelsen motsvarar 2 kap. 1 §
i den tidigare gällande lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
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hälso- och sjukvårdens område, förkortad LYHS.198 Av propositionen Om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
(prop. 1978/79:220)199 framgår att personalen ska vinnlägga sig om
att i vården använda de kunskaper han eller hon fått under sin utbildning och den erfarenhet som samlats i hans eller hennes fack
samt att detta ger uttryck för samhällets ansvar för att personalen på
alla nivåer har den utbildning som behövs för att fylla kravet på sakkunskap. Av propositionen Åligganden för personal inom hälso- och
sjukvården m.m. (prop. 1993/94:149) till lagen om åliggande för personal inom hälso- och sjukvårdens område200 framgår att det för
första gången slås fast att personalen ska bedriva vården i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, något som tidigare endast var praxis. I och med detta angavs i propositionen kravet
nu även formellt omfattar alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården vilket enligt propositionen innebär att personalen är skyldig
att känna till och iaktta de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen meddelat angående vården i egenskap av central tillsynsmyndighet. Det innebär vidare att personalen måste följa utvecklingen inom sina respektive områden så att de vid varje tillfälle kan
ge den vård som är motiverad med hänsyn till vetenskap och beprövad erfarenhet.
Av skälen till regeringens förslag till åliggandelagen framgår att
det är av pedagogiska skäl som det ska framgå av lagen att den riktar
sig till den som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvården och att
den preciserar det personliga ansvaret för hur vårduppgifterna utförs. Medan hälso- och sjukvårdslagen anger kraven på huvudmännen så anges kraven på den enskilde yrkesutövaren i den så kallade
åliggandelagen (1994:953) och numera i patientsäkerhetslagen
(6 kap. 1 och 2 §§). Principen att vården och behandlingen av patienter ska meddelas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet har hittills201 formellt gällt endast för läkare och tandläkare. Regeringen anser i propositionen till åliggandelagen202 att skälen till att
198

Förabeten till LYHS finns prop. 1978/79:220, s. 43 ff., prop. 1993/94:149, s. 63 ff. och
s. 118 och prop. 1997/98:109, s. 151.
199
Förslag till lag (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. l och prop.
1978/79:220, s. 44.
200
Lag (1994:953) om åliggande för personal inom hälso- och sjukvården och prop. 1993/94:149,
s. 118.
201
Lage (1994:953) om åliggande för personal inom hälso- och sjukvården trädde i kraft
1994-10-10.
202
Ibid.
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utvidga personalgruppen som ska omfattas av kravet på att utföra
sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, är att det inte bör vara begränsat till den rent medicinska verksamheten. Det bör också tillämpas på närliggande verksamheter i den mån det har betydelse för undersökningen, vården
eller behandlingen av en patient till exempel psykologisk vetenskap.
Vid beredningen av propositionen efterlystes ett klargörande av
vad som avses med uttrycket vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsen refererade till följande svar till en enskild läkare år
1976203 som stöd för sin uppfattning av begreppet.
Ur juridisk synvinkel innebär uttrycket att läkaren i sin yrkesmässiga
utövning har att beakta såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Författningstexten innebär sålunda ett ”både och” – inte ett ”antingen eller”. När exempelvis en ny behandlingsmetod introduceras saknas självklart erfarenhet, det vetenskapliga underlaget får vara grunden för att
metoden eventuellt accepteras efter erfarenheter vunna vid försök på
djur. I andra fall kan långvarig klinisk erfarenhet vara det dominerande
underlaget för att en behandlingsmetod accepteras medan det teoretiska
och/eller experimentella vetenskapliga bevisen för dess effektivitet kan
vara begränsade. I vissa fall har Socialstyrelsen utfärdat anvisningar till
ledning för medicinpersonalen i vissa konkreta situationer t. ex. angående hur vissa sjukdomstillstånd bör diagnosticeras eller behandlas. I de
fall särskilda anvisningar eller föreskrifter finns utfärdade innebär kravet
på vetenskap och beprövad erfarenhet naturligtvis att sådana anvisningar följs.

Regeringen menade204 att det är viktigt att personalen har klart för
sig vilka föreskrifter som reglerar deras arbetsuppgifter. I detta ingår
att följa bland annat föreskrifter av Socialstyrelsen och läkemedelsverket. Det är sålunda vars och ens skyldighet att följa de bestämmelser som reglerar de arbetsuppgifter man utför. Arbetsgivaren ansvarar för att personalen informeras om eller får tillfälle att på egen
informera som sig om vilka regler som gäller.
Regeringen understryker vikten av att huvudmannen även uppmuntrar den enskilde individen att fördjupa sitt kunnande inom det
egna verksamhetsområdet.

203
204

Återfinns i Alternativmedicinska huvudbetänkandet (SOU 1989:60, s. 59).
Prop. 1993/94:149, s. 66.
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Personligt yrkesansvar

Vad som menas med bestämmelsen i 6 kap. 2 § PSL avseende det
personliga yrkesansvaret för hur arbetsuppgifterna utförs, framgår
av lagens förarbeten205 samt av förarbetena till LYHS då bestämmelsen motsvarar 2 kap. 5 § i LYHS.
Av förarbetena till LYHS206 följer att var och en som är verksam
inom hälso- och sjukvården, oavsett utbildning, yrke, ställning i organisationen eller anställningsförhållande, har ett personligt yrkesansvar. Paragrafen som är ny i LYHS kodifierar rådande praxis.
Nämligen att hälso- och sjukvårdspersonalen själv bär ansvaret för
hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. Bestämmelsen utesluter inte att ansvar för ett visst fel kan läggas även på annan än den
som gjort sig skyldig till det omedelbara felet, till exempel en överordnad med ansvar för vårdrutinerna på en avdelning. Propositionen
Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. (prop.
1993/94:149) understryker att bestämmelsen är särskilt viktig i en
situation då tillsynen av verksamheterna som sådana betonas. Detta
får nämligen inte uppfattas som att kraven på den enskilde yrkesutövaren och hans ansvar skulle ha minskat. Det egna yrkesansvaret
utvidgas i den mån nya arbetsuppgifter tillkommer. När sålunda den
enskilde utför uppgifter, som överförts till exempel genom delegering, utför han dessa under eget yrkesansvar. De som delegerat uppgifterna ansvarar i den situationen inte för uppgifternas fullgörande
men väl för sitt beslut att delegera dem. Detta innebär att han svarar
för sin bedömning att mottagaren skall kunna fullgöra dem. Den delegerades ansvar ökar givetvis, om den som fick uppgifterna uttrycker osäkerhet om sin förmåga att fullgöra dem.
Av patentsäkerhetslagens förarbeten207 framgår att 2 § andra
stycket även syftar till att förtydliga vårdgivarens ansvar för att
hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras och bedrivs i överensstämmelse med HSL:s krav på att vårdgivaren ansvarar för verksamheten.208 I detta ligger enligt nämnda proposition bland annat en
skyldighet att tillse att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Vilket innebär att vårdgivaren ska
identifiera medarbetarnas utbildningsbehov och ge möjligheter till
205

Prop. 2009/10:210, Patientsäkerhet och tillsyn, s. 206.
Prop. 1993/94:149 s. 66 f. och 119.
207
2009/10:210 s. 206.
208
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
206
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regelbunden fortbildning och kompetensutveckling. Vårdgivaren
har också ansvar för att instruktioner och rutiner är ändamålsenliga
och att dessa, liksom gällande bestämmelser inom hälso- och sjukvården efterlevs.
Lagrådet efterfrågade vad andra stycket har för betydelse för
straff- och skadeståndsansvaret men avsikten med bestämmelsen är
inte att ändra rådande ansvarsförhållanden (enligt ovan nämnda proposition).
Sammanfattande kommentarer beträffande
hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter
Att personal utan legitimation såsom vårdbiträden och undersköterskor omfattas av begreppet hälso- och sjukvårdspersonal innebär
att dessa även har ett personligt ansvar för att utföra arbetsuppgifterna i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessa yrkesgrupper har i bästa fall genomgått gymnasieskolans
vård- och omsorgsprogram, kommunal vuxenutbildning (komvux)
på gymnasial nivå med inriktning mot vård och omsorg eller motsvarande. Detta innebär att vårdbiträden och undersköterskor saknar högskoleutbildning som garant för att kunna tillgodogöra sig
kunskap med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet.
Trots detta har både vårdbiträden och undersköterskor ett personligt ansvar för detta sker.
4.7.17

Delegering

I 3 §, PSL föreskrivs att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en arbetsuppgift endast om detta är förenligt med
kravet på god och säker vård samt att den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan är ansvarig för att denne har förutsättningar
för att fullgöra uppgiften. Bestämmelsen motsvarar 2 kap. 6 §
LYHS.209 Av förarbetena till denna lag framgår följande.210 De arbetsuppgifter som avses är medicinska arbetsuppgifter och delegering får ske endast när sådan åtgärd är förenlig med kravet på en god
och säker vård och inte står i strid med lag eller andra föreskrifter.
209
210

Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Prop. 1993/94:149, s. 69 f. och s. 119.
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Enligt regeringens uppfattning måste delegering av medicinska
arbetsuppgifter äga rum i väl organiserade former och under vissa
bestämda förutsättningar. En av dessa är att en arbetsuppgift för att
vara delegerbar måste ligga inom den delegerandes kompetensområde. Den som delegerar en uppgift ska således själv vara formellt
kompetent för den uppgift som överlämnas. Han eller hon ska genom sin yrkesutbildning ha förvärvat de kunskaper och färdigheter
som krävs för att på ett adekvat och betryggande sätt kunna fullgöra
uppgiften. En andra förutsättning är att den som tar emot uppgiften
är reellt kompetent det vill säga verkligen har förutsättningar att fullgöra den. Med reell kompetens förstås således sådan kompetens som
den enskilde förvärvat vid sidan av den egentliga yrkesutbildningen,
till exempel genom praktisk yrkesverksamhet eller genom enskilda
kurser.
Delegering innebär således att överföra eller överlåta en arbetsuppgift till någon annan med reell kompetens för uppgiften. Delegering är inte tänkt användas för att lösa problem med personalbrist
eller av ekonomiska skäl.211 Vilket också framgår av bestämmelsen i
5 kap. 2 § HSL där det framgår att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.
Av Socialstyrelsens föreskrifter om delegering212 framgår att ett
delegeringsbeslut måste vara klart definierat det vill säga att det tydligt ska framgå vilka uppgifter som delegeringen avser samt under
vilka förutsättningar denna delegering är giltig. Ett beslut om delegering är personligt. Det avser således viss namngiven person och
inte en viss yrkeskategori. Den som genom delegeringsbeslut tilldelats en arbetsuppgift får i sin tur inte delegera uppgiften vidare till
någon annan person och heller inte för ersättare för personen till exempel en vikarie som ersatt den som delegeringsbeslutet omfattar.
Det innebär att delegeringsbeslutet är ett avtal mellan två parter som
endast gäller i förhållande till varandra det vill säga mellan den som
överlåtit en arbetsuppgift till någon och den som mottager en arbetsuppgift. Delegeringsbeslutet ska vara skriftligt, utfärdas för viss tid
och gälla under högst år och innehålla följande uppgifter.

211
212

SOFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Ibid.
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• Vilka arbetsuppgifter som delegerats.
• Vem som delegerat uppgiften.
• Till vem uppgiften delegerats.
• Tiden för delegationsbeslutets giltighet.
• Datum då beslutet fattades.
• Beslutet ska undertecknas av både den som delegerar en arbetsuppgift och den som mottar arbetsuppgiften genom delegeringen.
• Beslut ändrade delegeringar och om återkallelse av delegeringsbeslut ska också dokumenteras.
Det framgår även att det är viktigt att den som ska fatta beslut om
delegering är klar över att mottagaren är villig att mottaga arbetsuppgiften och att den som delegerar uppgiften har förvissat sig om
att mottagaren av arbetsuppgiften har förmåga att fullgöra den samt
att mottagaren även själv har den uppfattning om sin förmåga. Den
som delegerar en arbetsuppgift ansvarar för sin bedömning att uppgiftsmottagaren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för uppgiften
och att denne därigenom kan fullgöra uppgiften på ett korrekt och
säkert sätt. Den som delegerat en uppgift ansvarar också för den
uppföljning som kan behövas för att säkerställa att mottagaren fullgör uppgiften på ett korrekt sätt. Huvudregeln är att överlåtande av
arbetsuppgift inte får ske mot någons vilja. I en akut situation kan
det dock bli nödvändigt att beordra utförandet av en viss arbetsuppgift. Detta är inte att betrakta som delegering.
Lämnar den som fattat ett delegeringsbeslut sin befattning, upphör beslutet att gälla. Efterträdare ska ta ställning om beslutet fortsatt
ska gälla. Delegeringsbeslutet upphör också att gälla om uppgiftsmottagaren avgår från sin tjänst. Vilket också innebär att delegeringen inte är giltig när den delegerande sjuksköterskan inte är i
tjänst det vill säga när sjuksköterskan är ledig.213 Delegeringen överförs inte på dennes efterträdare. Beslutet gäller således bara mellan
de i avtalet namngivna personerna.

213

Författningshandbok 2017 För personal och hälso- och sjukvård, uppsats nummer nio Om
delegering, s. 22.
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”Lämnar … sin befattning …” gör man inte bara när man avslutar sin
anställning för gott, utan varje gång man går hem efter arbetstidens slut.
Då överlämnar man också ansvaret för patienten till sin efterträdare, och
det är han eller hon som då avgör som delegeringsbeslutet ska fortsätta
att gälla eller inte och som även tar över delegeringsansvaret. Om en
patients tillstånd förändras en timme efter det att man gått hem kan man
ju knappast fortfarande vara ansvarig för att ha delegerat en uppgift till
någon annan.
(Camilla Heise Löwgren, s. 23, Författningshandbok 2017).

Verksamhetschefen har i egenskap av ansvarig214 för respektive verksamhet ansvar för att beslut om delegering inom verksamheten är
förenliga med patientsäkerheten det vill säga att kraven på god vård
i enlighet med 5 kap. 1 § fortsatt är uppfyllt i och med delegeringen.
4.7.18

Ansvaret när patienter skadas

Utredningen anser att sjukvården är och kommer alltid att vara ett
omdiskuterat ämne eftersom det berör var och en i samhället, Området väcker starka känslor då alla medborgare har anknytning till
vården. Frågor om patientsäkerhet är ständigt aktuella och på senare
år har patientsäkerhet associerats med säkrare metoder och rutiner
för att på så vis undvika misstag. Ambitionen med säkrare system är
naturligtvis att det ska bli lättare att göra rätt och svårare att göra fel.
Att belysa misstagen som förorsakats är inte till för att peka ut enskilda yrkesutövare eller för att skrämma allmänheten utan identifieringen av felstegen ska vara till hjälp för att känna igen farorna.215
Personalen216 inom hälso- och sjukvården har ett lagfäst personligt ansvar för hur den fullgör sina arbetsuppgifter (6 kap. 2 § PSL).
Detta kallas det medicinska yrkesansvaret.217 Att varje person själv
är ansvarig för beslut, bedömningar och åtgärder som man gör inom
sitt kompetensområde motiveras av att samhället ska garantera en
bra hälso- och sjukvård218. Syftet med ansvaret är även att säkerställa
en hög patientsäkerhet och öka förtroendet för verksamheten. Vid
allvarligare fel eller misstag inom hälso- och sjukvården kan det även
214

4 kap. 2 § HSL.
Se bland annat 3 kap. 8 b § PSL.
Hälso- och sjukvårdspersonal är både de som innehar legitimation för ett yrke och den
personal som vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvården,1 kap 4 § PSL.
217
Nilheim och Leijonhuvud Patientsäkerhet, 2013 s. 245.
218
Prop. 1997/98:109, s. 49.
215
216
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bli fråga om straffrättslig prövning för den enskilde yrkesutövaren.
För att ett straffrättsligt ansvar ska inträda krävs att en handling begåtts med uppsåt, av oaktsamhet eller av underlåtenhet. Även de övriga brottsrekvisiteten måste självfallet vara uppfyllda, bland annat
att patienten ska ha orsakats en faktisk skada. Domstolen har dock
haft svårigheter att fastställa ett direkt orsakssamband mellan vårdpersonalens handling och vårdskada219 som orsakats.
4.7.19

Straffrättsligt ansvar för vårdpersonal

Vårdpersonal omfattas av straffrättsligt ansvar i Brottsbalken
(1962:700), då hälso- och sjukvårdspersonal inte skiljer sig från
andra människor vad gäller ansvar för brott. Vad som däremot utmärker hälso- och sjukvårdspersonalen är karaktären på arbetsuppgifterna och de risker som är knutna till dessa samt att det straffrättsliga ansvaret kan aktualiseras i samband med yrkesutövningen.
De brott som kan komma i fråga är dels oaktsamhetsbrotten; vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom och framkallande av fara för annan och dels brott som begås med uppsåt;
dråp.220 Det finns olika åsikter beträffande straffansvar för hälso- och
sjukvårdspersonal, Lisa Nilheim och Madeleine Leijonhufvud anser
att det finns mycket som talar för att det ska gå att åtala vårdpersonal.221 Bland annat tilltron till rättsväsendets objektivitet och att alla
ska stå lika inför lagen.
Följande omständigheter har varit avgörande för straffrättsligt
ansvar för hälso- och sjukvårdspersonal.
• Om vårdpersonalen handlat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
• Om vårdpersonalen hade kunnat upptäcka och förhindra handlingen genom noggrannhet.
• Om det funnits ett adekvat orsakssamband.

219

Se 2 kap. 5 § HSL.
Utredningen går inte igenom förfarandet som ligger till grund för att åtal väcks.
221
Nilheim och Leijonhufvud, Patientsäkerhet, 2013, s. 240.
220
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Allmänna principer fastställer att straffrättsligt ansvar kan komma i
fråga vid underlåtelse om det finns särskild anledning för den underlåtande att ingripa. Vid underlåtelse ska gärningsmannen befunnit
sig i garantställning, denna kan exempelvis fås genom innehav av viss
tjänst. Underlåtenhet ska ha lika högt straffvärde som handlingen.222
Rättsfall
I detta avsnitt beskrivs rättsfall som exemplifierar hur sjuksköterskans personliga yrkesansvar enlig 6 kap. 1 och 2 §§ PSL kan leda
till straffrättsligt ansvar. De två första målen, Dialysmålet och Barnmorskemålet, visar omständigheter som medfört straffrättsligt ansvar vid oaktsamt agerande och underlåtenhet att agera. Det tredje
rättsfallet, Kalmarfallet, visar vilka omständigheter som domstolen
tagit hänsyn till och vad som krävs för att ansvar enligt brottsbalken
ska inträda.
Mål nr 167/85, Dialysmålet.
Efter att flertalet patienter på regionsjukhuset i Linköping fått symtom i form av illamående, smärtor i rygg och buk samt kräkningar
uppdagades det att något var fel med en dialysanläggning. På grund
av att larmet till dialysanläggningen stängts av konstaterades det att
dialysaset enbart bestod av vanligt vatten. Detta orsakade tre patienters död och ytterligare tolv patienter utsattes för livsfara. En sjuksköterska, som tidigare under dagen hade slagit om strömbrytarna i
syfte att slå på larmen, hade i stället förorsakat att larmen stängts av.
Tingsrätten ansåg att sjuksköterskan, vid osäkerhet, haft möjlighet
att ta del av skriftliga instruktioner och dessutom skulle kunna ha
insett misstaget om hon gett handlingen nödvändig eftertanke. På
grund av detta bedömdes sjuksköterskans agerande som grovt oaktsamt. Tingsrätten dömde sjuksköterska till villkorlig dom för vållande till annans död och framkallande av fara för annan.

222

Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, 1976, s. 4 ff.
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NJA 1943 s. 522, Barnmorskemålet
En distriktsbarnmorska underlät att undersöka en gravid kvinna varpå både modern och barnet223 avled under förlossningen. Det konstaterades att dödsfallen hade kunnat undvikas om undersökningen
hade genomförts. Distriktsbarnmorskan dömdes för vållande till
annans död på grund av försummelsen.
NJA 2006 s. 228, Kalmarmålet
En allmän åklagare väckte åtal mot en sjuksköterska om vållande till
annans död då sköterskan av misstag blandat en tio gånger för stark
infusionslösning till ett spädbarn vilket orsakade barnets död. Frågan
i målet var om sjuksköterskan kunde anses straffrättsligt ansvarig för
att av oaktsamhet ha vållat barnets död. Sköterskan hade 25 års
erfarenhet av främst intensivvård och därmed vana att iordningsställa infusionslösningar. Däremot hade sjuksköterskan ingen vana
av att blanda infusionslösningar till barn. Detta borde därför ha påkallat särskild uppmärksamhet och noggrannhet från sjuksköterskans sida. Rätten ansåg att om sköterskan hade varit mer noggrann
och gjort en allmän rimlighetsbedömning hade felsteget och de svåra
konsekvenserna kunnat inses. Högsta domstolen fann även att det
funnits möjlighet för sköterskan att ta sig tid att kontrollera beräkningen för läkemedelsordinationen. Både tingsrätten och hovrätten
konstaterade att det fanns brister i sjukhusets rutiner men det var
inte en omständighet som inskränkte sjuksköterskans ansvar att
själv kontrollera att blandningen var korrekt. Med hänsyn till patienternas trygghet och förtroende för sjukvården ansågs sjuksköterskans handlande, vid en samlad bedömning, vara så klandervärt att det
innebar straffbar oaktsamhet och därför dömdes sjuksköterskan för
vållande till annans död.

223

Svensk Juristtidning 1945, s. 61.
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Sammanfattande kommentarer
Att genomföra en handling utan att ta hänsyn till riskerna är att vara
oaktsam.224 Sjukvården skulle dock inte kunna fungera om det skulle
vara otillåtet att ta risker. Frågan är vilket risktagande som samhället
kan tolerera.225 Det är viktigt att belysa att alla misstag i vården inte
är straffbara, utan enbart de misstag där själva handlingen är straffbar.226 Vid bedömningen av huruvida en handling är straffbar eller
inte tas särskild hänsyn till vad som är att anse som vetenskap och
beprövad erfarenhet.
Personalens arbetsförhållanden och deras förutsättningar för att
ge säker vård måste uppmärksammas och hanteras av såväl vårdgivare som av lagstiftare.227 Dåliga arbetsförhållanden, till exempel
personalbrist, överbelastning av patienter eller oriktig journaldokumentation kan leda till att misstag begås. Det är inte alltid vårdpersonalen som orsakar misstagen utan de kan vara en följd av eventuella brister inom verksamheten. Något som vårdgivaren kan dölja är
organisatoriska brister på grund av risk för kritik och mediabevakning. Att dölja dessa kan medföra att den enskilde yrkesutövaren får
stå till svars vid allvarliga händelser utan att hänsyn tas till otillräckliga förutsättningar.228
Av propositionen till PSL229 framgår följande. Det är vårdgivarna
som efter genomförd risk- och händelseanalys har ansvaret för att de
åtgärder som analysen kan ge anledning till genomförs i verksamheten. Utgångspunkten är också att utredningen av tillbud och negativa händelser inte primärt ska fokusera på vem som har gjort vad
utan på vad som kan göras för att det inträffade inte ska inträffa igen.
Skulle en utredning emellertid ge vid handen att orsaken eller en av
orsakerna till det inträffade är att någon i verksamheten inte har fullgjort sina skyldigheter ankommer det på vårdgivaren att ta ställning
till vilken form av reaktion detta bör föranleda från vårdgivarens
224

”Straffansvar förutsätter att en handling har begåtts av antingen uppsåt eller oaktsamhet.
Begreppet oaktsamhet används synonymt med det latinska ordet culpa. Även vållande och
vårdslöshet kan användas för att beteckna oaktsamhet. Vid uppsåtliga brott handlar det om att
fastställa vad gärningsmannen har insett. Vid oaktsamhetsbrott är i stället frågan vad gärningsmannen borde ha insett.” (Nilheim och Leijonhufvud, Patientsäkerhet, 2013, s. 247).
225
Nilheim och Leijonhufvud, Patientsäkerhet, 2013, s. 247.
226
Gunnarsdotter, LT, 2014.
227
Ödegård (red), Patientsäkerhet, 2013, s. 597.
228
Ibid., s. 132.
229
Prop. 2009/10:210, s. 90.
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sida. Har ett brott begåtts bör en polisanmälan göras. Har exempelvis interna regler inte följts bör i första hand ett tillrättavisande ske
eller, om det inte bedöms vara verkningsfullt, arbetsrättsliga åtgärder
övervägas.
Enligt utredningens uppfattning230 åligger det vårdgivaren att
vidta de åtgärder som behövs för säkerställande av att god ska kunna
ges och därmed också ett säkerställande av patientsäkerheten. Detta
innefattar en skyldighet att tillse att de som arbetar i verksamheten
har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter samt att de i övrigt fullgör sina åligganden på ett korrekt sätt. I detta ligger också enligt utredningens bedömning ett ansvar för att se till att eventuella brister
i kunskap eller kompetens hos personalen åtgärdas genom lämplig
fortbildning.
4.7.20

7 kap. IVO:s tillsyn

IVO är enligt 7 kap. 1 § tillsynsmyndighet över både hälso- och sjukvården och dess personal. Av kapitlets 3 § framgår att tillsynen innebär granskning av att verksamheten och personalen uppfyller gällande krav och mål enligt lagar och föreskrifter samt att tillsynen
främst ska inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter enligt lagens 3 kap. Enligt 7 kap. 4 § ska IVO inom ramen
för sin tillsyn lämna råd och vägledning, kontrollera att brister och
missförhållande avhjälps och informera och ge råd till allmänheten.
IVO ska enligt 7 kap. 6 § kontinuerligt samverka med patientnämnderna och systematiskt tillvarata information som patientnämnden
lämnar enligt 7 § lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården. Enligt 7 kap. 8 § ska IVO säkerställa att händelser
som har anmälts till myndigheten enligt 3 kap. 5 § PSL utretts i nödvändig omfattning och att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som
krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Enligt 3 kap. 5 § PSL
framgår att vårdgivaren är skyldig att till IVO anmäla händelser som
har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada231.
IVO ska efter anmälan enligt 10 § pröva klagomål mot hälso- och
sjukvården och dess personal. Enligt 11 § begränsas IVO:s skyldighet att pröva patienters klagomål till att avses,
230
231

Utifrån 5 kap. 1, 2 och 4 §§ HSL.
1 kap. 5 § PSL.
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1. kroppslig eller psykiskt skada eller sjukdom som uppkommit i
samband med hälso- och sjukvård och som är bestående och inte
ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit,
2. tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk tvångsvård eller isolering enligt smittskyddslagen (2004:168) och
3. händelser i samband med hälso- och sjukvård som allvarligt och
på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning.
IVO ska först förvissa sig om att berörd vårdgivare har fått möjlighet
att fullgöra sina skyldigheter enligt 3 kap. 8 b § innan prövning får
ske. IVO får utreda patienters klagomål även om punkterna 1–3 inte
är uppfyllda. Bland myndighetens sanktionsmöjligheter återfinns i
7 kap. PSL föreläggande (20 och 24 §§) och förbud (26–28 §§) vilka
endast får användas när verksamheten inte uppfyller de krav som
framgår av lagar och andra föreskrifter. Av 7 kap. 24 § ska IVO förelägga vårdgivaren om denne inte fullgjort sina skyldigheter enligt
3 kap. PSL om det finns skäl att befara att underlåtenheten medför
fara för patientsäkerheten. Ett beslut om föreläggande får enligt bestämmelsen förenas med vite.
4.7.21

Patientsäkerhet och tillsyn (prop. 2009/10:210)

Regeringens förslag i propositionen Patientsäkerhet och tillsyn232 innebär att om en vårdgivare inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap. PSL
beträffande systematiskt patientsäkerhetsarbete och om det finns skäl
att befara att underlåtenheten medför fara för patientsäkerheten eller
säkerheten för andra, ska Socialstyrelsen som huvudregel utfärda ett
föreläggande med eventuellt vite för vårdgivaren att fullgöra sina skyldigheter.
Skälet till förslaget är följande.
Det åligger sedan lång tid tillbaka att bedriva ett systematiskt kvali tetsarbete och sedan år 2005 finns en myndighetsföreskrift (SOSFS
2005:12) som bl. a. ställer krav på att det i alla hälso- och sjukvårdsverksamheter ska finnas ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
232

Prop. 2009/10:210. Patientsäkerhet och tillsyn, s. 140 ff.
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Patientsäkerhetsutredningen har funnit att många vårdgivare fortfarande inte uppfyller nämnda författningskrav. Utredningen ger vid handen
att det finns en osäkerhet beträffade vilka möjligheter Socialstyrelsen
har att ingripa mot vårdgivare som underlåter att uppfylla nämnda krav.

Regeringen konstaterar i nämnda proposition att de viktigaste faktorerna för ökad patientsäkerhet är att vårdgivarna bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och pekar på att fler vårdgivare också
tar sitt ansvar men att det fortfarande finns de som inte har något
systematiskt arbete överhuvudtaget. Regeringen menar mot bakgrund
av att patienters liv och hälsa står på spel att det är angeläget att
samtliga vårdgivare tar sitt ansvar omgående och att ”det inte får ta
flera år och kräva påstötning efter påstötning från Socialstyrelsen.”
4.7.22

IVO:s tillsyn i praktiken

IVO:s uppgift233 är att granska om den enskilde får en god och säker
vård genom att granska hur vården utför sitt ansvar i förhållande till
hälso- och sjukvårdslagen.234 IVO granskar också vilka förutsättningar vårdgivarna har för att kunna leverera kvalitet och säkerhet.
Det innebär bland annat att personalen har rätt kompetens för sitt
uppdrag och om det finns ett systematiskt kvalitetsarbete på plats.
I rapporten Vad har IVO sett 2017?235 konstaterar IVO att iakttagelserna från årets tillsyn känns igen från tidigare år det vill säga
att problemen inom många områden kvarstår. De utmaningar som
fortfarande rör kompetensförsörjning och samverkan inom vården
är enligt IVO särskilt oroande eftersom det utsätter den enskilde för
risker. De brister som IVO särskilt vill lyfta rapporten är,
• Kompetensförsörjningen – det är svårt att behålla och rekrytera
personal med rätt kompetens inom vården.
• Samverkan med den enskilde i fokus – den enskilde får ta ett alltför stort ansvar för att samordna sina vårdinsatser.
• Den enskildes behov och önskemål – vården utformas inte alltid
med den enskilde i fokus.
233

7 kap 1 § PSL.
5 kap. 1 § HSL ”Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls.”
235
Vad har IVO sett 2017? De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2017.
234
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Sammanfattningsvis fastslår IVO att den absoluta majoriteten av
2017 års iakttagelser inom hälso- och sjukvården består av brister i
förhållande till kompetensförsörjningen. De konstaterar vidare att
bristen på personal med rätt kompetens, det vill säga kompetens som
krävs för de arbetsuppgifter som medarbetarna är satta att utföra,
leder till en rad olika konsekvenser som på olika sätt drabbar den
enskilde både direkt och indirekt. Det kan handla om felbehandlingar, brist på vårdplatser, utebliva uppföljningar, felplaceringar,
långa väntetider, en ansträngd arbetssituation för hälso- och sjukvårdspersonalen och så vidare.
Rapporten Varför händer det igen?236 grundar sig på en nationell
tillsyn av 30 vårdcentraler som IVO genomförde under 2016. Fokus
för tillsynen var primärvårdens systematiska förbättringsarbete. Tillsynen bedrevs utifrån frågor ställda till verksamheterna om hur förbättringsarbetet fungerar i praktiken och vilka förutsättningar de
anser sig behöva. IVO:s samlade bedömning av primärvårdstillsynen
var att vårdgivarna måste ta ett större ansvar för utvecklingen av och
förutsättningarna för det systematiska patientsäkerhetsarbetet, vilket sammanfattas i följande fem punkter.
1. Vårdgivaren på central nivå behöver ta ett större ansvar för hälsooch sjukvårdsverksamheten.
IVO anser att vårdgivarna centralt har en unik möjlighet att
överblicka verksamheten och kan därmed också analysera uppgifterna om avvikelser, klagomål och synpunkter från samtliga
verksamheter i organisationen vilket ger underlag för prioriteringar och förbättringsåtgärder. IVO anser också att vårdgivarna
i högre grad än i dag bör efterfråga resultat från verksamheternas förbättringsarbete och sprida detta vidare i organisationen. Annars riskerar arbetet med förbättringar att stanna där
förbättringarna gjorts och inte tas tillvara i övriga verksamheter.
2. Personalen behöver bli delaktig i högre utsträckning
IVO anger hög personalomsättning som särskilt skäl till att
ställa större krav på systematiskt patientsäkerhetsarbete framför allt riskförebyggande arbete och arbete med egenkontroll,
för att säkerställa att patienterna får god säker vård.
3. Patientsäkerhetskulturen behöver stärkas
236

Varför händer det igen? Om patientsäkerhet i primärvården, 2017.
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Tillsynen har visat att personalen inom hälso- sjukvården upplever en känsla av att peka ut eller pekas ut vilket hämmar rapporteringsbenägenheten. Tidsbrist nämns som ett skäl till att
det brister i förbättringsarbetet något som IVO tolkar som att
ledningen i verksamheten inte lyckats att förmedla syftet med
arbetet. Vid stor personalbrist och hög personalomsättning
konstaterar IVO att ett välfungerande systematiskt förbättringsarbete är en förutsättning för att skapa en säker vård.
4. IVO anser att vårdgivarna behöver ökad kunskap och kompetens
i patientsäkerhetsarbete, analysmetodik och förbättringskunskap
Förbättringskunskap är en egen kompetens som innebär kunskap och färdigheter i att arbeta med system, förstå variation,
förändringspsykologi och pedagogik. Enligt IVO:s uppfattning
utgör kunskap om patientsäkerhet, kompetens i analysmetodik
och professionell kunskap grunden för ett välfungerande systematiskt förbättringsarbete.
5. Patienternas erfarenheter behöver tas tillvara
För att få en helhetssyn över verksamheten är det enligt IVO
nödvändigt ta tillvara på såväl personalens som patienternas erfarenheter.
IVO:s konklusion utifrån 2016 års tillsyn av primärvården är att de
flesta vårdgivare (som är inkluderad i aktuell tillsyn) behöver utveckla samtliga delar i det systematiska förbättringsarbetet. Framför
allt måste arbetet ske mer planerat och systematiskt och det behövs
en tydligare koppling mellan vårdgivarnas ledningssystem och det
systematiska förbättringsarbetet samt att det integreras i den dagliga
verksamheten. Detta är sammantaget enligt IVO en förutsättning
för att patienter inte ska behöva drabbas av skador som hade kunnat
undvikas. De områden som IVO lyfte upp som särskilt angelägna att
utveckla var följande.
–
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Avvikelser utreds – men åtgärder följs inte upp
Vårdgivarna följer bland annat inte upp vilken effekt vidtagna
åtgärder medfört och får därmed inte något svar på om åtgärderna resulterat i en säkrare vård. Det finns också en underrapportering av risker i flera verksamheter vilket medför att
analyser inte blir fullständiga och att möjligheten att lära av
brister går därmed förlorad.
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Egenkontroll sker när uppgifter efterfrågas
IVO har uppmärksammat att vårdgivarna endast utför egenkontroll som svar på efterfrågan av uppgifter från en extern
aktör exempelvis Folkhälsomyndigheten. IVO anser att utöver
detta förekommer egenkontroll bland vårdgivarna i mycket
begränsad omfattning.
Riskanalys kan behövas även vid mindre förändringar
Riskanalyser görs vid större förändringar. Vid mindre förändringar och vid ändrade arbetssätt är ovanligt bland vårdgivarna att risker fortlöpande analyseras.

Två tillsynsärenden
IVO har i tidigare tillsynsärenden uppmärksammat allvarliga brister
i förhållande till patienters säkerhet på akutvårdsmottagningar, förkortad akutmottagningen. Mot denna bakgrund valdes ett antal
akutvårdsmottagningar ut för granskning av patientsäkerheten för
de svårast sjuka patienterna där en läkare fattat beslut om att patienten ska läggas in på sjukhuset och patienten vårdas på akutmottagningen i väntan på plats på vårdavdelning. Syftet med tillsynen var
att granska hur vården och omsorgen säkerställs i övergången mellan
akutmottagning och sluten vård på akutsjukhusen. I det följande redogörs för två tillsynsärenden avseende dels akutmottagningen på
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, dels akutmottagningen
på Södersjukhuset AB i Stockholm.
4.7.22.1 Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
Vid det oanmälda tillsynsbesöket den 9 mars 2017 intervjuades läkare, chefer, sjuksköterskor och undersköterskor. Det framkom då
att patienter som ska läggas in på sjukhuset vårdas dagligen på akutmottagningen för att det saknas vårdplatser på sjukhuset. Det är inte
ovanligt att vistelsen på akutmottagningen uppgår till mer än ett
dygn innan patienten får en vårdplats. IVO uppmärksammade följande vid sitt tillsynsbesök.
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Patienter var i avvaktan på vårdplats på sjukhuset placerade i
korridorer utan larmanordning.
Vid inspektionen bedömde IVO att det generellt inte fanns någon
lugn plats på akutmottagningen. De allvarligast sjuka patienterna
som behövde övervakas placerades så att personalen kunde se dem
från ”disken”. Enligt personalens utsagor behöver korridorsplacerade patienter och deras anhöriga ropa på hjälp vid behov.
Vid IVO:s inspektion av lokalerna förekom många korridorsplacerade patienter som saknade säng och larmanordning. Britsarna utgjorde även ett hinder för att passera förbi i korridoren
med olika medicintekniska produkter som EKG och rullstolar
med mera. Sammantaget gjorde IVO bedömningen att patienternas behov av en lugn och trygg miljö inte kan mötas i en
korridor på en akutmottagning.
Behovet av mat, dryck, läkemedel och omvårdnad var inte tillgodosett i tillräcklig omfattning.
Att tillgodose patienternas behov av omvårdnad, mat, dryck och
läkemedelshantering beskrivs i intervjuerna med sjukvårdspersonalen som resurskrävande. Läkemedel som patienten, i vanliga
fall tar kontinuerligt, kan inte alltid administreras på grund av att
de inte ingår i akutmottagningens sortiment. Vid intervjuerna
beskrev personalen läkemedelsortimentet som begränsat och att
hämta läkemedel via olika slutenvårdsavdelningar är tidskrävande.
Patienter som legat kvar över natten får frukost men möjligheten
till mat i övrigt är begränsad.

SOU 2018:77

Hälso- och sjukvården – nulägesbeskrivning

Karolinska universitetssjukhusets yttrande över IVO:s tillsynsprotokoll237 från den oanmälda inspektionen den 9 mars 2017.
Grundorsaken till långa vistelsetider på akutmottagningen efter inläggningsbeslutet är brist på disponibla vårdplatser inom sjukhuset vilket till
stor del är orsakat av bemanningssvårigheter. Vårdplatsbristen inom
andra delar av sjukhuset har även medfört att patienter vistas lång tid på
akutvårdsmottagningarna vilket begränsar möjligheterna för dessa avdelningar att ta in nya patienter.
(Yttrande från vårdgivaren).

I yttrandet till IVO framgår dock inte varför bemanningssvårigheter
uppstått och inte heller vilka åtgärder som har vidtagits och utvärdering av dessa åtgärder.
Av IVO:s första beslut den 29 december 2017 som svar på de
brister som uppmärksammades vid tillsynen den 9 mars 2017 framgår att vårdgivaren senast den 20 mars 2018 ska inkomma med redogörelse för de åtgärder som vidtagits utifrån de upptäckta bristerna.
Utifrån vårdgivarens redogörelse av hur bristerna åtgärdats gör IVO
ytterligare två tillsynsbesök på akutmottagningen (den 8 och
12 december 2017) och den 26 april 2018 avslutades ärendet utan
ytterligare åtgärder. Motiveringen till beslutet är att IVO sammantaget bedömer att vårdgivaren lever upp till sin skyldighet att planera,
leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet
på god vård upprätthålls enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659).
IVO konstaterar också i sitt beslut att vårdgivaren uppfyller sin skyldighet att bedriva egenkontroll och ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i enlighet med 5 kap. i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Stabsläge vid akutmottagningen
Den 7 mars 2018 försattes akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhus i stabsläge. Anledningen till stabsläget var att sjukhuset vid tillfället hade en beläggning på 112 procent samt att ett
antal patienter med inläggningsbeslut fått tillbringa natten på akutmottagningen. I praktiken innebär stabsläget att sjukhuset öppnar

237

Enligt punkterna ovan.
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upp fler vårdplatser än normalt, och i samråd med HR-avdelningen
ser över olika lösningar som lön, arbetstid och extrapersonal.238
Stockholms läns landsting skriver följande i ett pressmeddelande239 som publicerades 2018-03-07. Besöksantalet till akutmottagningarna varierar över veckan och när besökstoppar sammanfaller
med luckor i bemanningen blir trycket extra högt på de medarbetare
som är i tjänst. Statistiken visar att besöken minskar totalt sett på
akutmottagningarna men brist på vårdplatser på grund av svårigheter
att bemanna, tillsammans med svårigheter att skriva ut patienter till
den geriatriska vården har gjort att trycket ändå blivit högt. Den geriatriska vården har i sin tur patienter som väntar på att tas omhand
av den kommunala vården. Stabsläge innebär att nyckelfunktioner i
verksamheterna följer händelseutvecklingen och vid behov kan fatta
snabba beslut.
4.7.22.2 Södersjukhuset AB
Vid det oanmälda tillsynsbesöket den 9 mars 2017 observerades
lokaler och intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonalen hölls. Vid
intervjuerna framkom att patienternas behov av en god och säker
vård inte kan upprätthållas optimalt på akutmottagningen. Patienter
placeras i korridorer utan larmanordning i väntan på vårdplats, i vissa
fall längre än ett dygn. IVO bedömer att patienternas behov av en
trygg miljö inte kan tillgodoses. IVO bedömer även att behovet av
mat, dryck, läkemedel och omvårdnad inte kan tillgodoses fullständigt. IVO bedömer att vårdgivaren inte lever upp till sin skyldighet
att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder
till att kravet på god vård upprätthålls. IVO anser vidare att det
systematiska patientsäkerhetsarbetet enligt 5 kap. i socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete, kan förbättras.

238
239

Läkartidningen 2018;115:E4FH.
Stockholms läns landsting Nyhet – hälsa och vård, publicerad 2018-03-07.
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I sitt beslut den 30 november 2017 skriver IVO att:
• Många patienter ligger i korridoren eller bås i väntan på vårdplats.
I korridoren finns ingen larmanordning, patienter och anhöriga får ropa på hjälp vid behov. Södersjukhusets korridorer är
trånga och framkomligheten är begränsad. Det finns generellt
inte någon lugn plats på akutmottagningen utan patienter placeras beroende på medicinisktillstånd och behov av lugn och
ro. Sammantaget bedömer IVO att patienternas behov av en
trygg miljö inte kan tillgodoses på akutmottagningen.
• IVO bedömer att behov av mat, dryck, läkemedel och omvårdnad inte kan tillgodoses fullständigt.
Flera i personalen som IVO intervjuade framförde en känsla av
otillräcklighet eftersom det är svårt att hinna med omvårdnaden av patienterna på akutmottagningen. Matsortimentet är
begränsat och det går i princip bara att erbjuda smörgås och
näringsdrycker. Akutmottagningen har främst sådana läkemedel
som behövs i en akut situation. Läkemedel som patienten i
vanliga fall tar kontinuerligt, kan inte alltid administreras på
grund av de inte ingår i akutmottagningens sortiment. Det
förekommer att vissa ordinerade mediciner uteblir trots personalens försök att införskaffa de läkemedel som behövs.
Av vårdgivarens yttrande över IVO:s kritik framgår att den största
orsaken till att patienter med inläggningsbeslut får vänta på vårdplats
är brist på öppna bemannade vårdplatser. Vid tillfället hade Södersjukhuset cirka sjuttio stängda vårdplatser, vilket utgör cirka tio procent av sjukhusets samtliga vårdplatser. Orsaken till detta är framför allt brist på sjuksköterskor.
IVO beslutade den 30 november 2017 att vårdgivaren ska inkomma med redogörelser för vilka åtgärder som har vidtagits senast
den 20 mars 2018. Efter att Södersjukhusets redogörelse av vidtagna
åtgärder genomförde IVO en ytterligare inspektion på akutmottagningen den 17 april 2018.
IVO har ännu inte fattat något beslut i ärendet.240

240

Den sista handlingen i ärendet är diarieförd 2018-05-31.
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Stabsläge vid akutmottagningen
Den 13 mars 2018 försattes Södersjukhuset i stabsläge. Stockholms
läns landsting anger i ett pressmeddelande att orsaken till stabsläget
var extrem belastning på akutmottagningen dygnen innan, vårdplatserna räckte inte till. Sjukhuset kunde inte bemanna så många vårdplatser som behövdes och många patienter väntade också på plats i
den geriatriska vården. Väntan på vårdplats var längre än vanligt med
resultatet att många patienter som behövde vidare vård först var
tvungen att vänta på akutens observationsenhet och i korridorer.
4.7.23

Patientlagen

Patientlagen (2014:821) syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvårdsverksamheten genom att
bland annat främja patientens integritet och delaktighet och säkerställa att patienten får del av den information som är av vikt för
honom eller henne utifrån exempelvis hälsotillstånd, behandlingsalternativ, risker och komplikationer och förväntat vård- och behandlingsförlopp samt eftervård. Lagen understryker även att hälso- och
sjukvården ska vara lättillgänglig för patienten.
4.7.24

Socialstyrelsens föreskrifter

Se även avsnitt 4.5.8–4.5.10 om vårdgivarens ansvar för kompetensförsörjningen och krav på ledningssystem.
Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9) om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete
Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem är bindande regler
och de allmänna råden innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas. Enligt 3 kap. 1 och 2 §§ framgår att
vårdgivaren ansvarar för att det ska finnas ett ledningssystem för
verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska omfatta verksamhetens alla delar och den som
bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera,
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leda, kontrollera, följa upp, utvärdera samt förbättra verksamheten.
Vårdgivaren ska även enligt 3 kap. 3 § ange, hur uppgifterna som
ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvaliteten, är fördelade i verksamheten. Av 4 kap. 4 § framgår
vidare att vårdgivaren ska anpassa ledningssystemet till verksamhetens inriktning och omfattning.
Enligt 5 kap. 2 § ska vårdgivaren utöva egenkontroll som ska göras
med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren
ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Till bestämmelsen hör även
ett antal allmänna råd som bland annat anger att egenkontrollen kan
innefatta undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder
hos personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet.
Socialstyrelsens föreskrifter (2005:12) om ledningssystem
för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
I Socialstyrelsens numera upphävda föreskrifter (SOSFS 2005:5)
preciserades att vårdgivaren skulle utarbeta ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet innehållandes rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling. I 4 kap. 3 § ställdes det krav på
vårdgivaren säkerställa att ledningssystemet skulle innehålla följande
beträffande personalens kompetens och kompetensutveckling:
• Rutiner som tillgodoser att personalen har den kompetens som
krävs för att utföra arbetsuppgiften,
• rutiner som anger personalens ansvar och befogenheter, och
• planer för personalens kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
Krav på att ledningssystemet ska innehålla rutiner för personalens
kompetens och kompetensutveckling saknas i nu gällande föreskrifter (SOSFS 2011:9).
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Socialstyrelsens handbok241
Av Socialstyrelsens handbok som utgår från myndighetens föreskrifter (2011:9) framgår ett allmänt hållet resonemang om behovet
av att planera för personalförsörjning och kompetensutveckling.
Handbokens syfte är att ge stöd till vårdgivaren och är en rekommendation som inte har någon juridiskt bindande verkan.

241

Socialstyrelsens handbok (SOSFS 2011:9) för tillämpning och allmänna råd om ledningssystem för kvalitetsarbete.
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Villkor och förutsättningar
för högre utbildning
– nulägesbeskrivning

I detta kapitel redogörs för bestämmelser, villkor och förutsättningar som gäller för den högre utbildningen. Kapitlet syftar till att
ge en inramning till det sammanhang som högskolan utgör för de
frågor om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälsooch sjukvårdsutbildningar som ingår i utredningens uppdrag.

5.1

Utbildning på grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå

5.1.1

Inledande fakta om högskolesektorn

Högskolesektorn är den största statliga verksamheten i Sverige med
drygt 75 000 anställda och över 400 000 studenter på heltid eller
deltid. Verksamheten vid universitet och högskolor uppgick år 2017
till 70,9 miljarder kronor, vilket innebär att högskolesektorn stod
för 1,5 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Staten finansierar merparten av högskolans verksamhet, närmare 80 procent, men
betydande resurser kommer även från olika offentliga och privata
organisationer, som framför allt finansierar forskning och utbildning
på forskarnivå vid universitet och högskolor. Den totala kostanden
för högskolesektorn uppgick år 2017 till 80,1 miljarder och inkluderar även statens kostnader för studiemedel samt för de centrala
myndigheterna som arbetar med högskolefrågor.1 Verksamhetsområdet universitet och högskolor omfattar utbildning och forskning vid statliga universitet och högskolor som omfattas av
1

Universitet och högskolor, Årsrapport 2018, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2018:5).
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högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100)
samt utbildning och forskning vid enskilda utbildningsanordnare
som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om
tillstånd att utfärda examina2. Det finns för närvarande 15 statliga
universitet och 16 statliga högskolor samt 13 enskilda utbildningsanordnare3.
Med högskolor och lärosäten avses i detta betänkande universitet
och högskolor med statlig huvudman som omfattas av högskolelagen och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda
examina enligt lagen om tillstånd att utfärda examina.
5.1.2

Svensk högre utbildning i europeisk kontext

Yrkeskvalifikationsdirektivet, YKD
Inom ramen för Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen omfattas Sverige av bestämmelser inom fördraget om Europeiska unionens funktionsrätt (FEUF). Enligt fördraget är ett av unionens mål
att avskaffa hindren för fri rörlighet för personer och tjänster mellan
medlemsstaterna. För medlemsstaternas medborgare innebär detta
bland annat rätt att utöva ett yrke, som egenföretagare eller som anställd, i en annan medlemsstat än den där de har skaffat sig sina
yrkeskvalifikationer. I ovan nämnda fördrag föreskrivs att direktiv
ska utfärdas som syftar till ömsesidigt erkännande av examens-,
utbildnings- och andra behörighetsbevis.4
Yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) är det direktiv som
syftar till ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra
behörighetsbevis. Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
(2013/55/EU) förtydligar medlemsstaternas ansvar i vissa delar bland
annat avseende medlemsstaternas ansvar att säkerställa att bland annat
sjuksköterskor kan fortbilda sig inom sitt yrke. Direktivet
(2005/36/EG) utgår från harmoniserade minikrav för utbildning (sektorsyrken), en generell ordning för erkännande av utbildningsbevis
och automatiskt erkännande av yrkeserfarenhet.

2

Examina som får utfärdas av Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet regleras i
särskilda förordningar.
3
Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 1. Förteckning över universitet och högskolor.
4
SOU 2014:19. Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande, s. 175.
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Detta gäller bland annat barnmorskor och sjuksköterskor inom
allmän hälso- och sjukvård. För dessa yrken gäller automatiskt erkännande, det vill säga den som har ett examensbevis eller behörighetsbevis som utfärdats av en medlemsstat ska ges möjlighet att utöva sitt yrke i alla medlemsstater, på samma villkor som gäller för
dem som förvärvat sina yrkeskvalifikationer i den mottagande medlemsstaten. Några krav på ytterligare utbildning får inte ställas i den
mottagande medlemsstaten. Medlemsstaterna är skyldiga att endast
ge tillträde och rätt att utöva verksamhet inom dessa yrken till yrkesutövare som innehar något av de bevis på formella kvalifikationer
som anges i bilaga till direktivet.
För övriga reglerade yrken till exempel specialistsjuksköterskor
och röntgensjuksköterskor, tillämpas direktivets generella ordning.
Den generella ordningen baseras på principen om ömsesidigt erkännande, men hindrar inte den mottagande medlemsstaten från att kräva
kompensationsåtgärder om det föreligger väsentliga skillnader mellan
den utbildning som den sökande förvärvat och den som krävs i den
mottagande medlemsstaten.
Bolognadeklarationen
Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen Ny värld
– ny högskola (prop. 2004/05:162)5 infördes den utbildnings- och
examensstruktur som gäller i dag. Examensreformen 2007 genomfördes mot bakgrund av Sveriges deltagande i den så kallade Bolognaprocessen. I juni 1999 undertecknade företrädare för 29 europeiska
länder (samtliga dåvarande EU-länder och ett stort antal andra europeiska länder) Bolognadeklarationen. Deklarationen är inte ett folkrättsligt bindande dokument.
Bolognaprocessen syftade till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent.
Målsättningen i deklarationen var att länderna till år 2010 gemensamt skulle ha skapat ett europeiskt område för högre utbildning
(the European Higher Education Area).
För att nå målen i den så kallade Bolognadeklarationen strävade
de deltagande länderna efter att skapa jämförbara strukturer för
5

Prop. 2004/05:162 Ny värld – ny högskola (bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160 och
bet. 2005/06:UbU15, rskr. 2015/06:214).
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högre utbildning. Den högre utbildningen indelas till följd av detta i
Sverige i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå där
utbildning på respektive nivå ska förutsätta och bygga på utbildning
på tidigare nivåer.
Det har även införts en nationell referensram för examina som
bygger på den europeiska övergripande referensram för examina. Ett
av de viktigaste syftena med en nationell referensram för examina är
att ge blivande studenter, studenter, arbetsgivare nationellt och
utomlands samt utländska utbildningsanordnare information om de
examina som erbjuds inom utbildningssystemet.6
5.1.3

Bestämmelser om den högre utbildningen

Staten ska som huvudman anordna högskolor för utbildning som
vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och för forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. I uppgifterna ingår också att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att
forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.7
I 1 kap. högskolelagen anges att utbildning på grundnivå ska
utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska
bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa
problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det
område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på
vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper
även med personer utan specialkunskaper inom området. För utbildning på avancerad nivå gäller att utbildningen väsentligen ska bygga
på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå
eller motsvarande kunskaper. Utbildningen ska även innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till
utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att
självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas
6
7

Ibid., s. 36 ff.
1 kap. 2 och 3 §§ högskolelagen (1992:1434).
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förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och
utvecklingsarbete. För utbildning på forskarnivå gäller att utbildningen ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får
inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande
kunskaper. Utbildning på forskarnivå ska även utöver vad som gäller
för utbildning på grundnivå och på avancerad nivå, utveckla de
kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna
bedriva forskning.
Omfattningen av högskoleutbildning anges i högskolepoäng där
heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar
60 högskolepoäng8.
5.1.4

Examensordningen

I bilaga 2 till högskoleförordningen (examensordningen) anges de
examina som får avläggas på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen
(examensbeskrivning). På grundnivå och avancerad nivå delas examina in i tre kategorier, generella examina, konstnärliga examina och
yrkesexamina. Inom respektive examensnivå kan olika examina avläggas; högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen samt konstnärliga examina. Det finns 21 yrkesexamina på
grundnivå och 16 yrkesexamina på avancerad nivå. Examina på
forskarnivå delas in i generella och konstnärliga examina och utgörs
av licentiatexamen och doktorsexamen.
Examensbeskrivningar
För de examina som kan avläggas i högskolan finns det examensbeskrivningar som är samlade i examensordningen9. I examensbeskrivningarna anges kraven för respektive examen i form av omfattning och mål som är uppdelade i rubriknivåerna kunskap och

8

6 kap. 2 § högskoleförordningen.
Examina som får utfärdas av Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet regleras i
särskilda förordningar.
9
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förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Det anges även krav för självständigt arbete (examensarbete) samt övriga krav.
I propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162) slås
fast att en utgångspunkt i fråga om examensbeskrivningarnas krav är
att olika studieorganisationer och innehållsliga uppläggningar av utbildningen kan leda till samma mål, och att universitet och högskolor
ska ha både frihet till och ansvar för valet av olika vägar till dessa mål.
Målbeskrivningarna bör enligt propositionen så långt som möjligt ta
sikte på det förväntade resultatet av studierna samt vara kortfattade
och koncentrerade till det väsentliga. Omfattningen och graden av
precisering av kraven ska kunna variera beroende på vilken verksamhet som utbildningen förbereder för. För vissa utbildningar som
direkt förbereder för speciella yrken, särskilt sådana där legitimationskrav eller liknande förhållanden gäller, blir det naturligt att ange
mera preciserade examensvillkor.10
Vad som ytterligare enligt propositionen bör gälla i fråga om examensbeskrivningarna är att de bör följa en gemensam struktur och
vara kortfattade och koncentrerade till det väsentliga. De bör även
vara långsiktigt hållbara i den meningen att de inte behöver ändras
ofta. Förändringar av utbildningens innehåll bör i första hand ske på
lärosätenas eget initiativ i dialog med studenter och relevanta avnämare. Examensbeskrivningarna bör ge utrymme för detta. Vidare
anges i nämnda proposition att examensbeskrivningarna ska ta sin
utgångpunkt i den europeiska referensram för examina som beskrivs
ovan. På så vis skapas en tydlighet i examenskraven och en större
jämförbarhet mellan olika examina nationellt och internationellt.11
Principer för yrkesexamen
I propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162) anges
att om ett yrke är reglerat enligt svensk lagstiftning eller EG-rätten
eller i en majoritet av medlemsländerna inom EES vad avser kraven
på examen, bör utbildningen till detta yrke avslutas med en yrkesexamen. Vidare framgår av propositionen att för yrkesexamina finns

10
11

Prop. 1992/93:1. Universitet och högskolor – frihet för kvalitet.
Prop. 2004/05:162. Ny värld – ny högskola.
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det, förutom utbildningens omfattning, skäl att i examensbeskrivningen ange mer preciserade krav med anknytning till det kommande yrket. Därtill anförs att det kan finnas skäl att tills vidare ha en
yrkesexamen för vissa utbildningar som leder till ett specifikt yrkesområde och en viss yrkestitel utan att yrket är reglerat och där
yrkesidentiteten har en stark koppling till en befintlig yrkesexamen.
Nivåplaceringen av examina och kurser som beskrivs i ovan nämnda
proposition, innebär för en yrkesexamen att den måste tillhöra antingen grundnivå eller avancerad nivå. Avgörande för placering av
examen bör enligt propositionen vara dels de krav som ställs enligt
examensbeskrivningen, dels examens omfattning i poäng.
5.1.5

Examina i en historisk kontext

1977 års högskolereform (H 77) innebar att ett stort antal professionsutbildningar fördes in i högskolan. Sverige fick därmed en i
internationell jämförelse ovanligt bred högskola. H 77 innebar samtidigt en betoning på yrkesutbildning.12
Genom riksdagens beslut att bifalla propositionen Universitet och
högskolor – frihet för kvalitet (prop. 1992/93:1, bet. 1992/93:UbU3,
rskr. 1992/93:103) avskaffades den tidigare centralt reglerade linjeorganisationen och ersattes med en examensordning för högskoleutbildning och en examensbeskrivning för varje examen. I den nya
examensordningen angavs vilka examina som får utfärdas och vilka
krav som ska uppfyllas för att få en viss examen samt vilka universitet
och högskolor som får rätt att utfärda examen. Utöver de generella
examina infördes ett antal yrkesexamina med särskilda examensbeskrivningar. De yrkesexamina som enligt föredragande statsråd
borde ingå i examensordningen var huvudsakligen examina inom
hälso- och sjukvårdsområdet, där krav på legitimation eller behörighet ställs för att utöva yrket, examina för sjöpersonal och för brandingenjör, där särskilda krav finns uppställda genom lagstiftning och
internationella konventioner, samt examina för vissa yrkesgrupper
av särskilt intresse för statsmakterna.
En konsekvens av 1993 års reform var att yrkesutbildningslinjerna ersattes av kurser som kunde sammanföras till program.

12

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år.
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Med 2007 års examensreform förtydligas uppdelningen mellan
yrkesexamina och generella examina (och konstnärliga examina).
Samtidigt införs för alla examina likartade och gemensamma mål i
högskolelagen och likartad struktur med bland annat krav på examensarbete i högskoleförordningen. Begreppet huvudämne ersätts
av huvudområde för att markera att de olika examina kan ha olika
former av progression. Sammantaget öppnas för att inom den breda
svenska högskolan inte behöva välja mellan, å ena sidan, att bygga en
traditionell akademisk utbildning baserad i ämnesfördjupning, och å
andra sidan, bygga en yrkesinriktad utbildning med bredd och förankring i yrket. Det blev tydligt att högskolan kunde genomföra
båda formerna av utbildning samtidigt.13

5.2

Resurstilldelning och dimensionering

5.2.1

Principer för resurstilldelningssystemet

Riksdagen beslutade 1992 om de nuvarande principerna för tilldelning av resurser till universitet och högskolor utifrån regeringens
propositioner på området14. Principerna har sedan dess i stort sett
legat fast och innebär att lärosätena har långtgående möjligheter att
själva styra över hur resurserna ska användas. I propositionen Högre
utbildning för ökad kompetens (prop. 1992/93:169)15 slås fast att lärosätena ska tilldelas två anslag på statsbudgeten, ett för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå och ett för forskning och utbildning
på forskarnivå.
Ett fundament i 1993 års högskolereform var att systemet skulle
innefatta incitament till kvalitetskonkurrens mellan lärosätena genom
att en del av ersättningen baseras på antal helårsprestationer. Inför
reformens genomförande framfördes oro över att ett sådant system
skulle komma att missgynna mindre lärosäten och ämnesområden
där studenttillströmningen nödvändigtvis inte antogs vara lika hög
som inom andra bredare ämnesområden. Regeringen gjorde emellertid en annan bedömning och menade att omsorgen av studenterna
gällande till exempel kvalitet i undervisningen snarare skulle gynna
en kvalitetsutveckling där studentens val av utbildningsområde och
13
14
15

Ibid., s. 279.
Prop. 1992/93:1. Frihet för kvalitet. Prop. 1992/93:169. Högre utbildning för ökad kompetens.
Prop. 1992/93:169. Högre utbildning för ökad kompetens, s. 21.
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studieort skulle bli en för lärosätena drivande kvalitetsfaktor. Det
betonades att reformen byggde på att universitet och högskolor var
mogna för att bedriva undervisning och forskning med höga krav på
kvalitet. Den högskola som inte sätter kvaliteten främst kommer att
snabbt förlora trovärdigheten hos studenterna, arbetsgivaren och
statsmakterna samt sitt anseende i det internationella vetenskapssamfundet.16
I budgetpropositionen17 beslutas årligen om ersättningsbeloppen
för helårsstudenter respektive helårsprestationer per utbildningsområde. Alla universitet och högskolor tilldelas lika stor ersättning
för kurser inom samma utbildningsområde oavsett lärosätenas individuella förutsättningar i övrigt som till exempel lärosätets storlek
och geografiska placering18.
Lärosätena ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer
utgör ett takbelopp som är den totala ersättning som kan utgå till
lärosätet för ett budgetår19. Takbeloppet betalas ut i förskott med en
tolftedel per månad. Lärosätena avräknar det faktiska utfallet i form
av helårsstudenter och helårsprestationer mot takbeloppet. Om
utfallet är mindre än takbeloppet kan sparade helårsprestationer från
tidigare år räknas med upp till och med takbeloppet. Är detta inte
möjligt kan inte hela takbeloppet avräknas utan endast den del som
svarar mot utfallets storlek får räknas hem20. Det innebär att ett
lärosäte inte får full ersättning om det ”producerar” över takbeloppet21.
Hur stor ett lärosätes utbildningsvolym kan vara beror till stor
del på studenternas efterfrågan och om det finns ledig utbildningskapacitet vid ett lärosäte medan ett annat lärosäte överproducerar,
det vill säga att lärosätet utbildar fler än vad som täcks av takbeloppet. För att hantera sådana variationer har lärosätena möjlighet
att flytta maximalt 10 procent av takbeloppet över åren. Denna
möjlighet används ofta eftersom det kan vara svårt att planera och
anpassa utbildningsvolymen så att den helt motsvarar takbeloppet.22

16

Ibid., s. 17–18.
Prop. 2017/18:1, Utgiftsområde 16, s. 242.
18
Prop. 1992/93:169, s. 2.
19
Ibid., s. 15.
20
SOU 2005:48. Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning, s. 110.
21
SOU 2015:92. Utvecklad ledning av universitet och högskolor, s. 101.
22
Se även Dimensionering av högre utbildning, Universitetskanslersämbetet (2015:7).
SOU 2015:92. Utvecklad ledning av universitet och högskolor.
17
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Genom systemets konstruktion, där ersättningen utgår från studenternas val av utbildning, är lärosätena tvungna att ha ett utbildningsutbud som lockar studenter. Om studentunderlaget inte är tillräckligt stort så har en utbildning inte ekonomisk bärkraft. Det finns
alltså betydligt starkare incitament för att tillgodose studenternas
efterfrågan än att tillmötesgå önskemål från andra håll, som till
exempel olika sektorer på arbetsmarknaden.23 Eftersom ersättningsbeloppen fastställs årligen och påverkar beslut om hur många studenter som kan antas på respektive utbildningsprogram kan det vara
svårt för lärosätena att i detalj planera fördelningen innan de vet vilka
resurser som finns24.
I de fall som regeringens prioriteringar för området högre utbildning och forskning växlar kan det medföra problem för lärosätenas
planering och utförandet av olika utbildningar. Att bygga upp en
utbildning tar tid, både för att utforma kurser och för att anställa
ytterligare lärare. Det kan också bli brist på lärare inom områden som
alla plötsligt ska prioritera. Tillfälliga satsningar, med olika prioriterade
utbildningar, utgör ett särskilt stort problem. De stora svängningarna,
användningen av tillfälliga ökningar och att besked lämnas med kort
varsel har gjort att lärosätenas planeringsförutsättningar kraftigt försvårats. Ryckigheten i planeringen gör det också svårare för lärosätena att arbeta effektivt.25
Riksrevisionen gör efter en granskning av lärosätenas användning
av myndighetskapitalet bedömningen att trots att lärosätena tillförs
medel har lärosätena inte nyttjat det ekonomiska utrymmet som
riksdag och regering beslutat om. Enligt Riksrevisionen tyder det på
att verksamheten inte bedrivs i den takt och omfattning som riksdag
och regering gett resurser för. En viktig förklaring är enligt Riksrevisionen statens tilldelning av resurser. Ett snabbt inflöde av stora
resurser, eller till exempel utbyggnader av utbildningar som har svårt
att rekrytera studenter, kan innebära att lärosätena får svårt att omsätta resurserna till verksamhet.26
I enlighet med Riksrevisionen bedömer regeringen att styrningen
av universitet och högskolor under framför allt den första delen av

23

Universitetskanslersämbetet (2015:7).
Ibid.
25
Ibid.
26
Varför sparar lärosätena? – En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor. Riksrevisionen (2017:28).
24
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perioden 2007–2016 har bidragit till en ökad oro för ändrade förutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Denna
styrning innebar bl.a. att regeringen tillförde kraftigt ökade resurser
som endast var tillfälliga samt beslutade om omfördelningar mellan
lärosätena för att finansiera särskilda satsningar, vilket medförde
kortsiktiga planeringsförutsättningar för lärosätena. Flera lärosäten
fick därmed anpassa sin ekonomi till lägre nivåer under en relativt
kort period, vilket framför allt påverkade de mindre lärosätena. Den
ökade oron för ändrade förutsättningar har troligtvis lett till att
några lärosäten sett behov av ett större myndighetskapital, enligt
regeringens bedömning. De omfördelningar som beslutades 2012–
2013 pågår i en del fall fortfarande och påverkar i viss mån fortsatt
vissa lärosätens anslag. Betydelsen av en långsiktig styrning för
universitet och högskolor för att minska myndighetskapitalet lyfts
enligt regeringens uppfattning inte fram i tillräcklig utsträckning i
Riksrevisionens rapport. Framför allt anser regeringen att satsningar
bör göras på ett ökat antal utbildningsplatser som anpassas till lärosätenas förutsättningar och är av långsiktig karaktär.27
Ersättningsbelopp för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå
Statens ersättning till universitet och högskolor för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå baseras på prestationsbaserade måttenheter för utbildningsvolym. Dessa utgörs av antalet registrerade
studenter omräknade till helårsstudenter (HST) och studenternas
avklarade poäng omräknade till helårsprestationer (HPR). Enheterna utgör grunden för storleken på den ersättning som varje lärosäte
tilldelas. Ersättningsbeloppen (de så kallade prislapparna) för varje
helårsstudent och helårsprestation varierar för olika utbildningsområden. Ersättningsbeloppen fastställs årligen på nationell nivå
genom budgetpropositionen.28 Inom utbildningar för det område
som utredningen har att se över varierar ersättningsbeloppen mellan
områdena vård och medicin. Den totala ersättningen för en student,

27

Riksrevisionens rapport om myndighetskapital vid universitet och högskolor. Regeringens
skrivelse 2017/18:191.
28
Se även Universitetskanslersämbetet (2015:7) och SOU 2015:92.
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det vill säga summan av ersättningen för helårsstudent och helårsprestation, för området vård uppgår till 107 870 kronor och för
medicin till 143 160 kronor för 2018.
I regleringsbrevet till universitet och högskolor, bilaga 1 Avräkning
av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.29 anges det antal helårsstudenter och helårsprestationer som varje lärosäte får avräkna inom
respektive utbildningsområde. Endast de sju lärosäten tillsammans
med Stockholms universitet som har tillstånd att utfärda läkarexamen
får avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområdet medicin utan en av regeringen fastställd högsta angiven nivå.
De lärosäten som saknar examenstillstånd för läkarexamen får avräkna
medicin endast för de utbildningar som leder till examen inom utbildningsverksamhet för vilka kurser har övertagits från landsting genom
det förändrade huvudmannaskapet (prop. 2000/01:71).
5.2.2

Resursfördelning vid lärosätena påverkar
hur verksamheten utvecklas

I betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor
(SOU 2015:92) redogörs för resursfördelningen inom lärosätena.
Utredaren gör bedömningen att det vid universitet och högskolor är
avgörande hur medel fördelas för hur olika delar av verksamheten
utvecklas. Beslutsprocesser kring allokering av resurser är därmed en
central fråga för svenska lärosäten.
Nedan avsnitt redogör närmare för resursfördelningen vid lärosätena utifrån nämnda betänkande.
Enligt 2 kap. 2 § högskoleförordningen ska styrelsen vid ett lärosäte besluta om viktigare frågor om den interna resursfördelningen
och uppföljningen av denna. Det betyder att i de fall andra beslutsfattare än lärosätets styrelse beslutar om resursfördelning kommer
det att ske inom styrelsens angivna ramar. Hur stort handlingsutrymme den enskilda beslutsfattaren eller organet har att besluta
om resursfördelning inom de ramar som styrelsen har satt kan variera mellan lärosätena. Rektorer som beslutar om resursfördelningen
till institutionerna kan ha olika stort handlingsutrymme inom dessa
ramar. Även i nästa nivå av fördelning av resurser, från fakultetsnivå

29

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende universitet och högskolor.
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till institution finns olika typer av beredningsorgan. Även handlingsutrymmet vid fördelningen av medel varierar i stor grad. Vid
flertalet lärosäten har fakultetsnämnden delegerats rätten att fördela
resurser vidare till institutioner. Trots detta upplever fakultetsledningen att det sällan finns utrymme för strategiska satsningar.
Bakgrunden är bland annat att resursfördelningen ofta följer tidigare
års fördelningsprinciper som är svåra att förändra. Givetvis behöver
det finnas en kontinuitet i verksamheten och resursfördelningen bör
vara delvis förutsägbar, men det är ett problem om denna förutsägbarhet baserar sig på att tidigare års fördelningsprinciper tillämpas år
efter år. Organisationer i allmänhet, och naturligtvis även universitet
och högskolor, behöver förmåga att medvetet prioritera resurser i
relation till verksamhetens mål. Det är därför viktigt att lärosätena
diskuterar, tydliggör och utvärderar gällande fördelningsprinciper.
Även på institutionsnivån som leds av prefekten erfar nämnda
utredning att det är svårt för prefekterna att utveckla institutionen
på ett strategiskt vis då medlen redan är fördelade av fakultetsnämnden. Vid ett lärosäte menade prefekterna att fakultetsnämnden
inte tog ett strategiskt ansvar utan ”osthyvlade” vid nedskärningar
i stället för att prioritera. Detta gav prefekterna ett litet utrymme till
att genomföra egna utvecklingsinsatser inom institutionen. Prefekterna menade att problemet primärt låg i att fakultetsnämnden saknade en tydlig strategisk vision, vilket gjorde att resursfördelningen
löpte på enligt ”tradition”. Vid institutionerna upplever således ofta
prefekterna att det reella utrymmet för styrning av verksamheten är
mycket begränsat. I jämförelse med en professor som tilldelats
mycket externa medel kan prefekten ha mindre resurser att förfoga
över vad gäller exempelvis olika utvecklingsinsatser för medarbetarna vid institutionen.30
Riksrevisionen konstaterar i likhet med ovanstående resonemang, att det är starka krafter inom resurstilldelningssystemet som
styr mot likriktning av lärosätenas utbildningsutbud så att samma
breda utbildningsutbud tillhandahålls av ett stort antal lärosäten. Att
stärka en profilering som skulle bidra till högre kvalitet och bättre
resursutnyttjande kan inte lösas enbart genom frivilliga initiativ från
universitet och högskolor. För detta krävs också att regeringen agerar för att åstadkomma en utveckling i önskad riktning.31
30
31

SOU 2015:92. Utvecklad ledning av universitet och högskolor, s. 207–214.
Att styra självständiga lärosäten. Riksrevisionen (2012:4).

237

Villkor och förutsättningar för högre utbildning och forskning – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

Utredningen har samrått med styr- och resursutredningen
(U 2017:05)
Den 27 april 2017 gavs en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till regeringen att göra en samlad översyn av universitetens och
högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Utredaren ska
lämna förslag för styrningen enbart för statliga lärosäten. Syftet är
att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt stöder
målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och
innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ
forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot
de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt. Uppdraget ska redovisas senast den 3 december 2018.
Utredningen har i enlighet med direktiven samrått med styr- och
resursutredningen i frågor som rör högskolans styrning.
5.2.3

Dimensionering av högre utbildning

I och med 1993 års högskolereform avgör inte längre riksdag och
regering hur många studenter som ska antas till olika utbildningar.
Det är i stället lärosätena och studenterna genom egna val och prioriteringar som avgör detta. Lärosätena ges även långtgående ansvar
för bland annat studieorganisation och utbildningsutbud. Lärosätena får dock endast erbjuda utbildning inom de områden för vilka de
har tillstånd eller rätt enligt lag att utfärda examina inom.32
I propositionen Högre utbildning för ökad kompetens
(prop. 1992/92:169)33 görs bedömningen att det bör finnas ett undantag från lärosätenas ansvar för utbildningsutbudet i form av utbildningar till vissa viktiga yrken där staten ur ett nationellt perspektiv måste garantera ett visst antal examinerade studenter. Även
mindre men väsentliga ämnen ska skyddas genom att vissa lärosäten
åläggs att ordna utbildning inom dessa. Läkar- och tandläkarutbildningarna är exempel på utbildningar som i propositionen pekas ut
som särskilt viktiga utbildningar. För dessa utbildningar fastställs i

32
33

Prop. 1992/93:169. Högre utbildning för ökad kompetens.
Ibid., s. 2–3.
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budgetpropositionen34 årligen det minsta antal helårsstudenter som
respektive lärosäte med tillstånd att utfärda läkarexamen respektive
tandläkarexamen får ersättning35 för. Samtidigt fastställs ersättningen från staten till landstingen om samarbete om högskoleutbildning av läkare och tandläkare, medicinsk och odontologisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården och tandvården36.
Regeringen har även betonat att lärosätena inte bara har en rätt
att besluta om utbildningsutbudet utan också en skyldighet att
genom en ständig pågående omprioritering förnya och utveckla den
utbildning som erbjuds.37
Även om ett av syftena med 1993 års reform var att utbildningsutbudet inom den grundläggande högskoleutbildningen skulle
anpassas till studenternas efterfrågan betonades utbildningens samhälleliga betydelse.38 Detta förtydligades ytterligare i regleringsbrevet för
universitet och högskolor för år 1997 genom att regeringen angav att
universitet och högskolor borde anpassa utbildningsutbudets inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedömdes
öka.
I tillägg till ovanstående har regeringen under årens lopp genom
regleringsbreven för universitet och högskolor beslutat om ytterligare anvisningar i fråga om utbildningsutbudet. I regleringsbrevet
avseende universitet och högskolor för 2018 och för ett flertal tidigare år, anges att utbildningsutbudet vid universitet och högskolor
ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa vilka
bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till
grund för beslut om utbildningsutbudet. Ett universitets eller en
högskolas avvägningar när det gäller till exempel fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och nätbaserad undervisning ska redovisas. Prioriteringar och förändringar som rör
utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet ska särskilt kommenteras. Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet
möter det omgivande samhällets behov av utbildning.
34

Prop. 2017/18:1, Utgiftsområde 16, s. 321.
I anslag 2:66 regleras statens ersättning till landstingen, men medlen fördelas via universiteten.
36
Prop. 2017/18:1. Utgiftsområde 16, avsnitt 10.2, s. 321.
37
Prop. 1992/93:169.
38
Prop. 2001/02:15. Den öppna högskolan.
35
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Som nyss angetts anger staten inte en centralt planerad utbildningsvolym i den bemärkelsen att det skulle finnas något bestämt
antal utbildningsplatser för vart och ett av lärosätena, utöver det som
redan nämnts i fråga om antal platser på läkar- och tandläkarutbildningarna. Utbildningsvolymen begränsas i stället av ett maximalt belopp inom utbildningsanslaget som kan ersättas, det så kallade takbeloppet (se avsnitt 5.2). Det finns dock vissa faktorer som
lärosätena måste förhålla sig till vid avvägningar som rör utbildningsutbud och dimensionering, så som studenternas efterfrågan och
arbetsmarknadens behov. Att känna till arbetsmarknadens behov av
utbildning är dock komplicerat, trots att mycket möda läggs på att
arbeta fram prognoser, bland annat för att varken utbuds- eller efterfrågesidan är statisk. Det är därför svårt att avgöra om det utbildas för
många eller för få inom olika områden, på kort och på lång sikt.39

5.3

Kurser och utbildningsprogram

I 6 kap. högskoleförordningen anges att all utbildning på grundnivå
och avancerad nivå skall bedrivas i form av kurser och att kurser får
sammanföras till utbildningsprogram. Det anges även att det för en
kurs ska finnas en kursplan. I kursplanen ska anges kursens nivå,
antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för
bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter
som behövs. Därutöver ska det för varje utbildningsprogram finnas
en utbildningsplan. I utbildningsplanen ska följande anges: de kurser
som programmet omfattar, kraven på särskild behörighet och de
övriga föreskrifter som behövs. Universitet och högskolor har bemyndigande att i kurs- och utbildningsplaner besluta om regler och
föreskrifter utöver vad som nyss angetts. Utbildnings- och kursplaner
är därmed bindande föreskrifter samtidigt som en kursplan också är
ett pedagogiskt instrument40.

39

Universitetskanslersämbetet (2015:7), s. 6.
Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem. Sveriges universitets- och högskoleförbund, s. 4. (REK 2011:1, Dnr 10/118).
40
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För- och nackdelar med det kursbaserade
utbildningsutbudet

I betänkandet av utredningen om högskolans utbildningsutbud
Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) redovisas för- och
nackdelar med det kursbaserade utbildningsutbudet. Bland fördelarna anges att det är enkelt för studenter att ”prova på” högre utbildning med den lägre tröskel som kursen innebär jämfört med ett
program. Det stora utbudet av kurser som kan sökas av personer
som är verksamma i yrkeslivet öppnar för att högskolans hela utbud
kan nyttjas för fortbildning och vidareutbildning. Med kursen som
bas gynnas även utveckling av nya utbildningsidéer som kan provas
först i formatet av kurser som senare kan utvecklas till ett program.
Enligt nämnda utredning, minskar risktagningen och investeringskraven sänks när högskolans utbildning utvecklas.
Vidare anförs i betänkandet att när fristående kurser används till
att sätta samman en hel utbildning uppstår det svagheter i högskolesystemet. Planeringshorisonten blir då lägre för viktiga intressenter. En student som valt att studera en fristående kurs kan bara
planera säkert för en kurs i taget och tvingas varje termin att ansöka
på nytt om nästa kurs. På institutionsnivå är den fristående kursen
mer beroende av årliga budgetbeslut än programmet. En kursbaserad
högskola med stor andel fristående kurser kan bli ryckig och leda till
att kurser i stället utnyttjas som dragspel i tillfälliga konjunktursvängningar. Enligt nämnda utredning finns det ett stort antal utbildningsområden som av tradition består av långa sammanhängande utbildningar. Detta gäller främst yrkesutbildningar där arbetslivet kräver
vissa, ibland internationellt reglerade, kunskaper och färdigheter.
I dessa fall är det sammanhållna programmet den naturliga lösningen
på att organisera studierna.
5.3.2

Uppdragsutbildning

Av förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och
högskolor följer att en statlig högskola får bedriva uppdragsutbildning
bara om utbildningen knyter an till sådan högskoleutbildning på
grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examensrätt för.
Uppdragsutbildning får inte bedrivas på ett sådant sätt eller i en
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sådan omfattning att den får en negativ inverkan på den högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan ska
bedriva. De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, om samma kvalitetskrav ställs
på uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning.
Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till
högskoleutbildning. Den som har gått igenom en uppdragsutbildning har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Uppdragsutbildning
innebär i praktiken att en uppdragsgivare uppdrar åt en högskola
eller ett universitet att anordna utbildning mot avgift. Uppdragsgivaren kan exempelvis vara ett företag som beställer en skräddarsydd kurs för fortbildning av sina anställda.
5.3.3

Fortbildning och vidareutbildning

I fråga om vad som gäller för universitet och högskolor om att tillhandahålla fortbildning och vidareutbildning betonar regeringen i
propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162) att universitet och högskolor har ett stort ansvar för att erbjuda utbildning
som motsvarar efterfrågan från personer som önskar fortbilda sig
eller vidareutbilda sig. Motsvarande bestämmelse som betonar behovet av fortbildning kan noteras i 6 kap. 1 och 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) där det framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet samt att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen själv bär ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. I nämnda proposition betonas även utbildningspolitikens
mål att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av
utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och
rättvisa.
I betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2017:50)41
lyfts frågan om vad som avgör om en högskoleutbildning är fortbildning eller vidareutbildning. I enlighet med vad som sägs om fort-

41

SOU 2015:70.
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bildning och vidareutbildning i propositionen Ny värld – ny högskola42, konstateras att det inte finns något annat än studentens eget
syfte med utbildningen som avgör om en fristående kurs avser fortbildning eller vidareutbildning eller är en del i en längre utbildning.
I betänkandet Högre utbildning under 20 år framhålls även att
vissa egenskaper hos en kurs kan underlätta att den används i fortbildning eller vidareutbildning. En sådan egenskap är deltidsstudietakt (75 procent av heltid eller mindre). Ett annat utmärkande drag
är att fortbildning och vidareutbildning oftast består av kortare
kurser som genomförs av yrkesverksamma senare i livet.
I slutet av 1990-talet förde regeringen en liknande diskussion om
hur fortbildning och vidareutbildning i högskolan kan mätas. Även
där konstaterades att definitionen av vad som är fortbildning och
vidareutbildning grundar sig på individens motiv, men att indikatorer för sådan utbildning kan vara deltidsstudier och studenternas
ålder43.
I och med 1993 års högskolereform togs kravet om arbetsmarknadsanknytning i 1977 års högskolelag bort. Målen för reformen
skulle vara att den student som genomgått högskoleutbildning i
första hand har tillägnat sig ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till
kunskap. Detta betonas vara den bästa förberedelsen för kommande
yrkeserfarenhet av skilda slag för ett arbetsliv vars krav vi inte i dag
kan förutsäga i detalj.44
I fråga om vad som avgör om en kurs kan användas till fortbildning eller vidareutbildning är individens syfte med kursen och avgör
till sist kursernas användningsområde. När det gäller individens eget
ansvar för fortbildning och fortsatt lärande inom sitt yrke, så
betonas vikten av denna i examensbeskrivningarna för både generella
examina och för yrkesexamina. Ett av kraven för examen är att
studenten kan visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens45.

42

Prop. 2004/05:162.
Prop. 1998/99:1, Utgiftsområde 16, s. 98.
44
Prop. 1992/93:1.
45
Högskoleförordningen, bilaga 2, Examensordningen.
43
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Ett fåtal fristående kurser på avancerad nivå är anpassade
efter arbetsgivarnas behov
Genom att en så stor andel av det totala utbildningsutbudet är
tillgängligt i form av fristående kurser finns en stor potential för
individer att ta del av högskolans hela utbildningsutbud när de vill
utöka sin kunskap för fortbildning eller vidareutbildning. Denna
möjlighet har ytterligare utökats med det ökade utbudet av fristående kurser som ges på deltid och på distans46.
Trots detta är högskolans organisation mindre väl anpassad när
företag, myndigheter och andra arbetsorganisationer har behov av
fortbildning och vidareutbildning för att systematiskt kompetensutveckla sin personal. Detta eftersom merparten av högskolan är
organiserad för examensinriktad programutbildning och cyklerna i
sådan utbildning är i det närmaste tioåriga vilket synliggör högskolans behov av långsiktig planering. För att tillgodose arbetsmarknadsorganisationernas behov av systematisk fortbildning och vidareutbildning av stora grupper av anställda finns ett fåtal korta program
på avancerad nivå.47
Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor har sedan ett
antal år tillbaka utvecklats mot att fler program har startats till nackdel för utbudet av fristående kurser. Antalet helårsstudenter på fristående kurser, bland annat inom vård och omsorg har minskat
sedan 201048.
Regeringen har vid ett par tillfällen betonat vikten av att universitet och högskolor ger hög prioritet åt möjligheterna för studenter
att påbörja högskoleutbildning som leder fram till en examen49.
Regeringen ger bland annat i budgetpropositionen50 utryck för
att målsättningen för universitet och högskolor bör vara att ständigt
utveckla utbildningsutbudet för att uppnå utbildningar med hög
kvalitet som möter studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens
behov. Mot bakgrund av en stor efterfrågan hos de sökande till högskolan och till följd av situationen för ungdomar på arbetsmarknaden vill regeringen fortsatt betona att det är viktigt att universitet
och högskolor ger hög prioritet åt möjligheterna för studenter att
46

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år.
Ibid., s. 250 ff.
48
SOU 2015:70.
49
Prop. 2012/13:1. Budgetpropositionen, Utgiftsområde 16, s. 86.
50
Prop. 2013/14:1. Budgetpropositionen, Utgiftsområde 16, s. 74.
47
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påbörja en högskoleutbildning som leder till en examen. Vidare framhåller regeringen även vikten av att det inom högskolans utbildningsutbud bör finnas utrymme för utbildning av tydlig fortbildningskaraktär. För att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och
för att möta individers efterfrågan är det av stor vikt att det utöver
utbildning på grundnivå finns ett välavvägt utbud av utbildning på
avancerad nivå av hög kvalitet.51
I betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70)
görs bedömningen att fortbildning och vidareutbildning som ett av
högskolans uppdrag tydligt bör ingå i den strategiska utbildningsplaneringen52.
5.3.4

Distansutbildning

Definitionen av distansutbildning skiljer sig åt mellan lärosäten
Enligt Universitetskanslersämbetets (UKÄ) begreppsmanual definieras distansutbildning som ”utbildning baserad på undervisning där
lärare och studenter den mesta tiden är rumsligt och tidsmässigt
åtskilda.” Det är också den definition som UKÄ använder i sina statistiska analyser och meddelanden.53 Men enligt rapporten Distansutbildning i svensk högskola54 använder lärosätena en mångfald av
uttryck inom ramen för distansutbildning som halvdistans (på engelska blended learning), nätbaserad utbildning, nät- och distansutbildning, internetbaserad utbildning, e-lärande, samt mooc (massive open
online course). UKÄ menar att avsaknaden av en gemensam definition
för distansutbildning försvårar uppföljning och underlag till nationella
satsningar inom området.

51

Ibid.
SOU 2015:70, s. 250.
www.uka.se Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn. Avsikten med dokumentet är att ge en samlad förklaring över de begrepp som
används i UKÄ:s publiceringar av analyser, rapporter och databaser innehållande officiell
statistik.
54
Universitetskanslersämbetet (2017:18).
52
53
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Regeringens satsningar på distansutbildning
Genom riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition 2017/18:1 tillförs kommunerna en satsning för utveckling av
lärcentra motsvarande 50 miljoner kronor för 2018 och för 2019
fortvarigt med 70 miljoner kronor. Satsningen syftar till att öka individens möjligheter till utveckling liksom efterfrågan hos den lokala
och regionala arbetsmarknaden som förutsätter att individen har
nära tillgång till utbildning.
Regeringen gör i ovan nämnda proposition också bedömningen att
det är viktigt att det finns goda möjligheter att återvända till högskolan
eller påbörja en högskoleutbildning senare i livet för att skaffa ny
kompetens, fördjupa tidigare kunskap eller specialisera sig.55
5.3.5

Studiefinansiering

Studiestöd
Enligt 3 kap. 1 § studiestödsförordningen (2000:655) får studiemedel lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar
enligt vad som anges i bilaga till förordningen. Specialistsjuksköterskeutbildningen omfattas i likhet med övriga utbildningar vid
universitet och högskolor av ovan bestämmelse. Studiemedel får
lämnas för högst 240 veckor.

5.4

Kvalitetssäkring av högre utbildning

Sedan början av 1990-talet finns det ett nationellt system för
kvalitetssäkring av högskoleutbildning i Sverige. Utgångspunkten är
att utformningen av den interna utvärderingsverksamheten är en
fråga för respektive universitet och högskola, och att en särskild
myndighet, Universitetskanslersämbetet, ansvarar för det nationella,
externa kvalitetssäkringssystemet.56

55
56

Proposition 2017/18:1. Utgiftsområde 16, s. 204–205.
Regeringens skrivelse 2015/16:76. Kvalitetssäkring av högre utbildning. (Skr. 2015/16:76), s. 3.
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Tillstånd att utfärda examina

En central del i kvalitetssäkringssystemet är UKÄ:s prövning av
tillstånd att utfärda examina. Prövningen kan avse både tillstånd att
utfärda en examen eller beslut om att en examen inte längre får
utfärdas. Ett tillstånd att utfärda en examen får lämnas bara om
utbildningen uppfyller kraven i 1 kap. högskolelagen, i 6 kap. högskoleförordningen och i examensbeskrivningen.
Som tidigare nämnts indelas examina i tre examenskategorier,
generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina.
Universiteten har enligt högskolelagen rätt att utfärda generella
examina på forskarnivå men behöver ansöka om tillstånd för att få
utfärda konstnärliga examina på den nivån. Högskolorna behöver
tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Såväl universitet som
högskolor behöver få tillstånd att utfärda yrkesexamina av alla kategorier på grundnivå och avancerad nivå.
Enskilda utbildningsanordnare kan få tillstånd att utfärda de examina som får utfärdas av statliga universitet och högskolor under
förutsättning att utbildningen vilar på vetenskaplig eller konstnärlig
grund och på beprövad erfarenhet samt bedrivs så att den i övrigt
uppfyller de krav som uppställs på utbildning i enlighet med 1 kap.
högskolelagen57. Enskilda utbildningsanordnare måste ansöka om
tillstånd för alla typer av examina och saknar därmed generellt examenstillstånd. För enskilda utbildningsanordnare gäller att de ansöker hos regeringen om tillstånd att utfärda examen58.
Prövningarna av examenstillstånd sker både efter ansökningar från
lärosätena och i samband med utbildningsutvärderingar. Examenstillståndsprövningarna granskar om lärosätet har de förutsättningar
som krävs för att studenterna eller doktoranderna ska kunna nå målen
för den examen som utbildningen ska leda till.59
5.4.2

Kvalitetsutvärderingar

Av 1 kap. högskolelagen följer att lärosätenas verksamhet ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. Det
anges även att de tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att
57
58
59

2 §, lag om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792).
6 §, lag om tillstånd att utfärda vissa examina.
Regeringens skrivelse 2015/16:76. Kvalitetssäkring av högre utbildning. (Skr. 2015/16:76), s. 13.
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hålla en hög kvalitet i verksamheten samt att kvalitetsarbetet är en
gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna.
UKÄ har enligt myndighetens instruktion ansvar för kvalitetssäkring av lärosätenas verksamhet bland annat genom att utvärdera
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 60
Kvalitetssäkringssystemets utformning har skiftat över tid och
utbildningsutvärderingarna har i sin tur genomförts med olika fokus.
Gemensamt för samtliga granskningar är dock att de har genomförts
med en metod som bygger på att lärosätet gör en självvärdering som
sedan granskas av en bedömargrupp med externa, oberoende sakkunniga (så kallad peer-review). De sakkunniga intervjuar också
berörda på lärosätena och skriver en rapport som underlag för den
ansvariga myndighetens beslut. 61
Kvalitetssäkringssystemet mellan åren 2011 och 2014
För kvalitetssäkringssystemet som gällde mellan åren 2011 och 2014
gör regeringen i propositionen Fokus på kunskap – kvalitet i den högre
utbildningen (prop. 2009/10:139)62 bedömningen att utbildningar
som leder till examina på grundnivå och avancerad nivå bör utvärderas
av Högskoleverket i fyraårscykler och främst avse bedömning av
utbildningens resultat. Bedömningarna bör göras av externa, oberoende sakkunniga. Resultatbedömningen bör göras utifrån granskning
av studenternas självständiga arbeten och universitetens och högskolornas självvärderingar av utbildningens resultat i kombination med
att sakkunniga gör platsbesök vid lärosätena. Vidare bör resultaten
från enkäter till tidigare studenter ingå i bedömningen. Utvärderingen bör resultera i ett samlat omdöme om utbildningen på en
tregradig skala. Regeringen anser även att kvalitetssäkringssystemet
behöver ges en ny inriktning som svarar mot ökad frihet för universitet och högskolor och att utvärdering av utbildning på grundnivå
och avancerad nivå bör avse utbildningens resultat från kvalitetssynpunkt och ligga till grund för dels omprövning av examenstillstånd, dels kvalitetsbaserad resurstilldelning.63
60

2 §, förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet.
Regeringens skrivelse 2015/16:76. Kvalitetssäkring av högre utbildning. (Skr. 2015/16:76), s. 3.
62
Prop. 2009/10:139. Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen.
63
Ibid., s. 1 och 11.
61
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Regeringen anser att följande tre bedömningsunderlag bör ingå vid
kvalitetsutvärderingen, studenternas självständiga arbeten, universitetens och högskolornas självvärderingar i kombination med platsbesök, och enkäter till tidigare studenter.64 I fråga om det självständiga
arbetet så anser regeringen att en god bild av utbildningsresultatens
kvalitet ges genom att granska de självständiga arbeten som studenterna ska ha fullgjort inom ramen för kursfordringarna för examen.
I nämnda proposition hänvisas till flera utredningar som regeringen
låtit göra gällande kvaliteten på de självständiga arbetena och i vilken
utsträckning dessa kan tjäna som underlag för kvalitetsgranskning.
Det visar sig att det självständiga arbetet inkluderar en rad ämnesknutna kunskaper och metodologiska färdigheter med sådant som
tillhör högskolestudiernas allmänna mål när det gäller självständigt
arbete, kritisk förmåga och effektiv kommunikation. Därutöver
menar regeringen att det genom studierna kan konstateras att examensordningens krav på självständiga arbeten som infördes 2007 har
påskyndat utvecklingen inom utbildningar där dessa arbeten tidigare
hade en svag ställning. Regeringen anser mot denna bakgrund att de
självständiga arbetena är ett viktigt resultat av en högskoleutbildning
och bör utgöra en central del vid den kvalitetsbedömning som de
sakkunniga gör vid utvärdering av utbildning. Detta gäller oavsett
om det självständiga arbetet har formen av en vetenskaplig uppsats,
ett konstnärligt uttryck eller en teknisk produktutveckling.65 Se även
avsnitt 6.12.
Nytt ramverk för kvalitetssäkringssystem
2015 presenterar regeringen ett ramverk för ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Regeringen konstaterar att i den
senaste utvärderingscykeln (2011–2014) har fokus för Universitetskanslersämbetets granskningar varit att kontrollera utbildningarnas
resultat, medan frågor om intern kvalitetssäkring och utveckling har
varit en fråga för lärosätena själva att hantera. Genom en ökad koppling mellan det kvalitetsarbete som sker på lärosätena och UKÄ:s
granskningar med fokus även på utveckling, kan kvaliteten i högre
utbildning stärkas ytterligare. Även i de internationella principerna
64
65

Ibid., s. 14.
Prop. 2009/10:139, s. 16.
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för kvalitetssäkring är utgångspunkten att extern granskning bör
beakta lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete och bidra till kvalitetsutveckling.66
Om det vid en kvalitetsgranskning av utbildningen framkommer
att högskolelagens krav inte är uppfyllda för en viss examen som
lärosätet har tillstånd att utfärda ska UKÄ uppmana lärosätet att
inom viss tid avhjälpa bristerna. Finns bristerna helt eller till väsentlig del kvar sedan tiden för uppmaningen har gått ut, får UKÄ besluta att lärosätet inte längre får utfärda en sådan examen som bristerna
avser67.

5.5

Om samverkan

5.5.1

Mål och bestämmelser för samverkan

Samverkan regleras inom lagstiftning för olika sektorer i samhället.
Dels i förvaltningslagen (2017:900) och dels i högskolelagen samt i
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Enligt 8 § förvaltningslagen ska en myndighet inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. En myndighet
ska även i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv
inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter.
I 1 kap högskolelagen anges att det i högskolornas uppgift ska
ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om
sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid
högskolan kommer till nytta.
Enligt 7 kap. hälso- och sjukvårdslagen ska landstinget samverka
med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare i planeringen och
utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Av 8 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår
vad som gäller i fråga om sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter samt inom en myndighet. Av 8 kap. 1 § samma lag, framgår
att en uppgift för vilken sekretess gäller får inte röjas för enskilda
eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i
lag eller förordning som denna lag hänvisar till.
Vidare enligt samma lag 8 kap. 2 § gäller vad som föreskrivs om
sekretess mot andra myndigheter i 8 kap. 1 § och vad som föreskrivs
66
67

Regeringens skrivelse 2015/16:76. Kvalitetssäkring av högre utbildning. (Skr. 2015/16:76), s. 10.
1 kap. 13 och 14 §§ högskolelagen (1992:1434).
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i andra bestämmelser i denna lag om uppgiftslämnande till andra
myndigheter och överföring av sekretess mellan myndigheter, gäller
också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är
att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.
5.5.2

Samverkan mellan lärosäten och vårdgivare

Som synes ovan saknas det specifika bestämmelser i lag eller förordning om hur samverkan mellan universitet och högskolor och vårdgivare ska ske. Reglering i fråga om samverkan mellan lärosäte och
vårdgivare sker genom avtal.
Det är viktigt att påminna om att samverkan bara kan ske på frivillig grund och om båda parter är villiga att samverka om gemensamma frågor för att ge det som parterna är fullt ut överens om. Det
finns även hinder för samverkan mellan olika myndigheter och organisationer i form av vissa sekretessbestämmelser. Det faktum att
högskolorna är konkurrenter i fråga om att attrahera studenter till
sina respektive utbildningar kan också utgöra hinder för samverkan.
Samverkan mellan lärosäten och övriga samhället har en lång
tradition inom både utbildning och forskning. I 1977 års högskolelag låg tonvikten på att lärosätena skulle nå ut till det omgivande
samhället genom att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete och om hur vunna erfarenheter och kunskaper skulle
kunna tillämpas. Efter högskolereformen 1977 etablerades en rad
nya högskolor över landet med fokus på professionsutbildningar.
Forskningsanslagen var dock låga så det fanns ett ökande intresse för
att hitta nya former för samverkan. 1996 års forskningspolitiska
proposition Forskning och samhälle (prop. 1996/97:5) lyfte fram samverkan som lärosätenas tredje uppgift jämte utbildning och forskning:
”Högskolans uppgift bör vara att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Uppgiften bör omfatta
spridning av forskningsinformation, samverkan med det omgivande
samhället för att utveckla högskolans utbildning och forskning samt
att högskolan ska vara till direkt nytta för allmänheten. Uppgiften
ska genomföras inom ramen för högskolans ordinarie resurser.”
Samverkan framhölls som ett verktyg att bidra till bättre utbildning
och forskning men skulle genomföras inom ramen för ordinarie
anslag. Vikten lades på samverkan att vara en ömsesidig angelägenhet
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för lärosäten och samhället. Genom en ändring i högskolelagen 2009
ska lärosätena verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan ska komma samhället till nytta.68
I propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) betonar regeringen
allmänt vikten av att samverkan är en naturlig och integrerad del av
lärosätenas uppgifter att anordna utbildning och bedriva forskning,
och bör bidra till att stärka kvaliteten och relevansen i utbildning och
forskning. Mer specifikt anges även att varje universitet och högskola
bör stärka samverkan utifrån sina specifika förutsättningar. Vidare
anges att stärka samverkan särskilt inom de områden där respektive
lärosäte kan bidra till lösningar av samhällsutmaningarna.69
I propositionen Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar (prop. 2000/01:71) fastläggs närmare inriktning i fråga om
vårdutbildningar och samverkan mellan universitet och högskolor
och vårdgivare. Efter riksdagens beslut med anledning av nämnda
proposition övertog staten genom en principöverenskommelse den
1 januari 2002 huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningarna
det vill säga utbildning till arbetsterapeut, audionom, barnmorska,
biomedicinsk analytiker, ortopedingenjör, sjukgymnast, sjuksköterska (inklusive specialistutbildningar) och tandhygienist samt utbildning inom social omsorg. I propositionen gör regeringen bedömningen att universitet och högskolor bör samverka med landstingen
och andra vårdgivare för att bland annat utveckla en väl fungerande
praktik (VFU) inom nämnda utbildningar. Regeringen gör i propositionen också bedömningen att i dagens hälso- och sjukvård med
allt kortare vårdtider för patienter och med hög arbetsbelastning för
personalen har det visat sig nödvändigt att utveckla olika samverkansformer. Det redogörs även för i propositionen för olika satsningar
som gjorts för att tydligare koppla teoretiska studier till klinisk
verksamhet genom inrättande av kliniska adjunkts- och lektorstjänster, kombinationstjänster som gör det möjligt att kombinera egen
klinisk verksamhet med undervisning m.m. I principöverenskommelsen framhålls att parterna är ense om vikten av samverkan mellan
högskola och vårdgivare för att utveckla en väl fungerande klinisk
praktik.
68

SOU 2018:19. Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring.
Prop. 2016/17:50. Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, s. 52.
69
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I nämnda proposition slås fast att den kliniska praktiken bör regleras i avtal mellan respektive högskola och landsting senast vid den
tidpunkt då huvudmannaskapet övergår till staten. Det anges även att
landstinget bör få ersättning från högskolan för den kliniska praktiken
som är förlagd till landstingens verksamheter, med 1 200 kronor per
student och praktikvecka, om inte annat överenskoms mellan parterna.70
5.5.3

Samverkan inom ramen för anställningen

Bestämmelser om vissa lärarkategorier
I 3 kap. högskolelagen anges att det ska finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid universiteten och högskolorna.
Av 4 kap. högskoleförordningen framgår de behörighetskrav och
bedömningsgrunder som ska gälla vid anställning av professor och
lektor.
I högskolelagens 3 kap. anges även att varje högskola själv bestämmer vilka kategorier av lärare utöver professor och lektor som ska anställas samt om de behörighetskrav och behörighetsgrunder som gälla
vid anställningen av sådana lärare, om inte regeringen har föreskrivit
någonting annat.
Anställning som lärare förenad med anställning
vid sjukvårdsenhet
Enligt 3 kap. 8 § högskolelagen får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att en anställning som lärare vid en högskola skall vara förenad med en anställning
som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan
anställning än som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. En förenad anställning
får innehas bara av den som uppfyller behörighetskravet för båda
anställningarna. Den ordning som gäller för anställning av lärare ska
gälla också för den anställning som ska vara förenad med lärar-

70

Prop. 2000/01:71. Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar.

253

Villkor och förutsättningar för högre utbildning och forskning – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

anställningen. Innan någon anställs som lärare skall sjukvårdshuvudmannen ges tillfälle att yttra sig i ärendet, om anställningen ska vara
förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet.
Vidare anges i 4 kap. 2 § högskoleförordningen att en högskola
får, efter medgivande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i
3 kap. 8 § högskolelagen, besluta om att en anställning som professor eller lektor vid högskolan ska vara förenad med en anställning
vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och
forskning. I utbildning och forskning vid en sådan enhet räknas
odontologisk utbildning och forskning in.
Därutöver regleras formerna för läkarnas förenade anställningar i
avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälsooch sjukvården, genom så kallade ALF-avtal,71 på nationell och
regional nivå. I avsnitt 6.13.2 redogörs för vad som gäller i fråga om
det nationella och regionala ALF-avtalet.
I propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) lyfter regeringen fram
vikten av samverkan genom adjungerade anställningar som syftar till
att i undervisningen engagera kvalificerade personer med en huvudsaklig sysselsättning inom någon annan verksamhet än högskolan.
Sådana anställningar kan utgöra en brygga mellan högskola och
andra samhällsområden. Regeringen betonar även att de förenade
anställningarna som professor eller lektor vid en högskola med en
anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk
utbildning och forskning, skapar möjlighet för att forskning kan
bedrivas i nära anslutning till den kliniska verksamheten.72
Anställningar för specialistsjuksköterskor
Det förekommer att specialistsjuksköterskor är anställda vid en organisation, till exempel ett lärosäte men även verkar i en annan organisation, i till exempel ett landsting, en del av arbetstiden. Benämningen
på den här formen av anställning varierar i både hälso- och sjukvården
och vid olika lärosäten. De begrepp som förekommer är förenad
anställning, delad anställning och kombinationsanställning. I detta
71

www.vr.se/download/18.514d156f1639984ae07631c6/1529480567112/ALFavtal+2015%20(1).pdf.
72
Prop. 2016/17:50, s. 52–53.
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betänkande används antingen förenad anställning när det är fråga om
en anställning i enlighet med bestämmelser i lag73, eller delad anställning för de fall regleringen är oklar.
Det förekommer i hög grad att specialistsjuksköterskan är
anställd av den ena arbetsgivaren men har en del av sin arbetstid
förlagd i kliniskt arbete inom ett landsting eller en kommun. Det kan
även vara det omvända, det vill säga en person har sin anställning
inom ett landsting men har en del av sin arbetstid förlagd som till
exempel lärare och/eller forskare på en högskola.74
Det förekommer även att specialistsjuksköterskor är adjungerade
lärare som också har en delad anställning och kan ha sin huvudsakliga
anställning utanför högskolan men vars arbetstid till en viss del är
förlagd vid ett lärosäte.
Den adjungerade personalen vid universitet och högskolor uppgick 2017 totalt till cirka 1 510 individer (380 helårspersoner) och
bestod till största delen av professorer, 35 procent. Adjunkter utgjorde 33 procent av den adjungerade personalen, lektorer utgjorde
23 procent och annan forskande och undervisande personal utgjorde
8 procent. Nästan hälften, 48 procent, var verksamma inom ämnesområdet medicin och hälsovetenskap.75

73
74
75

3 kap. 8 § högskolelagen och 4 kap. 2 § högskoleförordningen.
Se bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting. Kombinationstjänster/Förenade anställningar (2014).
Årsrapport 2018, s. 131. Universitetskanslersämbetet (2018:5).
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6

Specialistsjuksköterskeutbildning
– nulägesbeskrivning

I detta kapitel ges en nulägesbeskrivning av specialistsjuksköterskeutbildningen och vilka problem som finns med dagens utbildning.
I kapitel 9 redovisas utredningens överväganden och förslag, med
utgångspunkt från bland annat nulägesbeskrivningen.

6.1

Utredningens uppdrag avseende
specialistsjuksköterskeutbildningen

I direktiven till utredningen framhålls att det av 6 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen ska
utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet. En patient ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och
sjukvård som uppfyller dessa krav. Vidare anger i direktiven att det
därför är viktigt att specialistsjuksköterskeutbildningen även i framtiden ger en grundläggande vetenskaplig kompetens i kombination
med att studenterna får utveckla praktiska kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i vården. Utbildningen ska ge studenten den
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska. Det är också angeläget att utbildningen utvecklas i takt med nya vetenskapliga rön, enligt direktiven.
Utredningen har i uppdrag att bedöma i vilken utsträckning specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning har försett
vården med nya inriktningar i enlighet med vårdens behov, analysera
och bedöma, utifrån vårdens och individens behov, om det fortfarande finns behov av att ha fasta inriktningar för specialistsjuksköterskeexamen i examensbeskrivningen och i så fall föreslå vilka
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dessa ska vara, se över och föreslå en examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen på avancerad nivå, och lämna nödvändiga författningsförslag.
Därtill ska utredningen enligt direktiven analysera och bedöma
om lärosätenas krav på särskild behörighet i form av arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen utgör ett
hinder för försörjningen av specialistsjuksköterskor. I det fall utredaren anser att kravet är ett hinder ska utredaren bedöma vilka
konsekvenser en ändring av denna ordning skulle innebära för nyutexaminerade specialistsjuksköterskors praktiska och kliniska färdigheter och vid behov lämna rekommendationer till universitet och
högskolor om hur sådana hinder kan motverkas.
Utredningen har även i uppdrag att utreda hur samverkan mellan
lärosäten och vårdgivare kan förbättras. I denna del av uppdraget ska
utredningen analysera hur samverkan fungerar mellan lärosäten och
hälso- och sjukvårdshuvudmännen i fråga om specialistsjuksköterskeutbildningen, belysa lärosätenas och hälso- och sjukvårdshuvudmännens olika roller i planeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen, analysera och föreslå hur samarbete mellan lärosäten och
samverkan mellan lärosäten och vårdgivare inom en region kan säkerställas, bedöma vilken samverkan som i första hand behövs på regional
nivå och vilken samverkan som behövs på nationell nivå samt bedöma om det finns behov av att ytterligare formalisera samverkan om
specialistsjuksköterskeutbildningen på nationell nivå.

6.2

Bakgrund till dagens
specialistsjuksköterskeutbildning

I det följande redogörs översiktligt för bakgrunden till dagens specialistsjuksköterskeutbildning. Avsnittet syftar till att ge en inramning
till kapitlet. Se även avsnitt 4.5.24 för en mer detaljerad beskrivning av
byte av huvudman i samband med att staten övertog ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen.
Specialistutbildningen för sjuksköterskor har förändrats vid flera
tillfällen. Grunden till den specialistutbildning som i dag leder fram
till specialistsjuksköterskeexamen lades av 1994 års behörighetskommitté i betänkandet Ny behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens område m.m. (SOU 1996:138). I det följande lämnas en
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kortfattad beskrivning av bakgrunden till dagens specialistsjuksköterskeexamen1.
Inledningsvis var specialiseringen en del av grundutbildningen
Enligt den studieordning som gällde från 1952 var specialistutbildningen en del av grundutbildningen till sjuksköterska. I och med
1966 års studieordning kom dock specialiseringen att tas bort ur
grundutbildningen och sjuksköterskeutbildningen delades upp i två
delar, grundutbildning och vidareutbildning. Grundutbildningen
omfattade fem terminer och berättigade till legitimation som sjuksköterska. Därefter var det möjligt att, efter viss yrkesverksamhet,
få tillträde till vidareutbildningen. Genom 1982 års studieordning
kom sjuksköterskeutbildningen att ligga inom ramen för hälso- och
sjukvårdslinjen. I hälso- och sjukvårdslinjen ingick en gemensam
grundläggande utbildning och en specialisering inom en av sex inriktningar. Samtliga inriktningar berättigade till legitimation som
sjuksköterska. Till hälso- och sjukvårdslinjen knöts också ett antal
påbyggnadsutbildningar för vidareutbildning av sjuksköterskor.
En ny treårig sjuksköterskeutbildning införs 1993
År 1993 infördes sjuksköterskeutbildning som bland annat innebar
en ny anpassning till de direktiv som finns inom EU för sjuksköterskeutbildningen nämligen en treårig utbildning med inriktning
mot allmän hälso- och sjukvård.2
I samband reformen ersattes hälso- och sjukvårdslinjen med en
ny treårig sjuksköterskelinje på 120 poäng. Förslaget om en ny sjuksköterskeutbildning lades fram i propositionen 1991/92:100 bilaga 9
och byggde på de slutsatser som presenterats i rapporten Sjuksköterskeutbildningen mot 2000-talet (Ds 1991:81). Enligt regeringen skulle på den nya linjen bara förekomma en inriktning, allmän hälso- och
sjukvård. Specialistdelarna inom de övriga inriktningar som funnits
på hälso- och sjukvårdslinjen skulle bli påbyggnadsutbildningar. En
följd av den nya studieordningen var att det, med undantag för
1

Avsnittet om bakgrund till dagens specialistsjuksköterskeutbildning återfinns i sin helhet i
SOU 2010:65. Kompetens och ansvar, s. 240 ff.
2
SOU 1996:138, s. 221 ff.
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barnmorskeexamen, saknades både yrkesexamen och generellt utbildningsprogram för sjuksköterskornas vidareutbildning. Bortsett från
barnmorskeutbildningen fanns det således inte någon reglerad specialistutbildning för sjuksköterskor.
1994 års behörighetskommittés förslag
om en specialistsjuksköterskeexamen
Frågan om specialistutbildning för sjuksköterskor behandlades av
1994 års behörighetskommitté. I sitt betänkande Ny behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens område m.m. (SOU 1996:138) uttalade kommittén att det var angeläget att sjuksköterskorna får tillgång
till erforderliga vidareutbildningar av god kvalitet. Enligt kommitténs
uppfattning krävdes en fastare reglering för att garantera en hög kompetens hos framtidens sjuksköterskor. Kommittén kom fram till att
en reglering av sjuksköterskornas specialistkompetens motsvarande
den som fanns för läkarnas och tandläkarnas specialistkompetens inte
var en lämplig väg att gå. Anledningen var att sjuksköterskornas
vidareutbildningar skiljde sig från läkarnas och tandläkarnas specialiseringstjänstgöring på ett avgörande sätt. Även om sjuksköterskornas vidareutbildningar också måste innefatta en del praktik var de
ändå enligt kommittén skolinriktade på ett helt annat sätt än läkarnas
och tandläkarnas specialisttjänstgöring som är inriktad på tjänstgöring ute i vården. Kommitténs bedömning var därför att en reglering av sjuksköterskornas vidareutbildning borde knytas till den lagstiftning som reglerade högskoleutbildningen. För att garantera att
det i framtiden skulle finnas vidareutbildningar av erforderlig kvalitet och längd inom centrala områden borde enligt kommitténs uppfattning vissa utbildningar regleras genom att utbildningarna fördes
in som yrkesexamina i examensordningen. Enligt kommittén skulle
också de sjuksköterskor som genomgått den reglerade vidareutbildningen få en skyddad specialistbeteckning genom bestämmelser i
behörighetslagstiftningen.
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Specialistsjuksköterskeutbildningen förs in i högskolan 2001
2001 införs specialistsjuksköterskeexamen i examensordningen bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Examen kunde då
utfärdas inom akutsjukvård, allmän hälso- och sjukvård, hälso- och
sjukvård för barn- och ungdomar, psykiatrisk vård, vård av äldre och
distriktssköterska. Inom akutsjukvård kunde examen utfärdas med
inriktning mot anestesisjukvård, intensivvård, operationssjukvård
eller ambulanssjukvård. Inriktningar fanns också för allmän hälsooch sjukvård, där examen kunde utfärdas med inriktning mot kirurgisk vård, internmedicinsk vård eller onkologisk vård.
Nuvarande utbildning införs 2007
När examensordningen gjordes om i samband med 2007 års högskolereform gjordes vissa justeringar av specialistsjuksköterskeexamen. Examen fick därigenom den utformning som den har i dag
med elva inriktningar.
Nuvarande specialistsjuksköterskeexamen är en yrkesexamen på
avancerad nivå som uppnås efter fullgjorda kursfordringar om
60/75 högskolepoäng för examen med följande elva inriktningar;
– anestesisjukvård,
– intensivvård,
– operationssjukvård,
– ambulanssjukvård,
– kirurgisk vård,
– medicinsk vård,
– onkologisk vård,
– hälso- och sjukvård för barn och ungdomar,
– psykiatrisk vård,
– vård av äldre, och
– distriktssköterska (75 högskolepoäng).
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Specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning
Den 1 augusti 2013 infördes genom en ändring i examensbeskrivningen möjligheten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen med
viss annan inriktning utöver de elva fasta inriktningarna. Examen
med denna inriktning uppnås efter fullgjorda kursfordringar om
60 högskolepoäng.

6.3

En yrkesexamen på avancerad nivå

Specialistsjuksköterskeexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå
med en omfattning av 60/75 högskolepoäng. För examina på avancerad nivå gäller enligt 1 kap. högskolelagen (1992:1434) att utbildningen ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå. Utbildning på
avancerad nivå ska även utöver vad som gäller för utbildning på
grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer samt utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet
som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och
utvecklingsarbete (se även avsnitt 5.1.4).
Vidare följer av 4 kap. 9 § patientsäkerhetslagen att den som har
avlagt specialistsjuksköterskeexamen får använda en titel som motsvaras av specialistsjuksköterskeexamen endast om han eller hon har
avlagt en sådan examen.
6.3.1

Examensbeskrivningen för
specialistsjuksköterskeexamen

Krav för examen och examensmål
Examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen framgår av
examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen. Av examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen framgår även de
krav som ställs för examen. Kraven anges i form av omfattning för
examen uttryckt i högskolepoäng, som för specialistsjuksköterskeexamen uppgår till 60 högskolepoäng med undantag för inriktningen
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mot distriktsköterska där examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 75 högskolepoäng. Vidare ställs det krav på legitimation
som sjuksköterska som Socialstyrelsen har utfärdat.
Kraven för examen anges också i form av ett övergripande mål
enligt följande. För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa
sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska. Därefter följer ytterligare ett antal mål som är
gemensamma för samtliga examensinriktningar. Målen anges under
rubrikerna kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Därutöver anges för de elva
examensinriktningarna två till tre examensmål som är specifika för
respektive inriktning.
Det anges även krav för det självständiga arbetet. För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). Poängomfattningen
för det självständiga arbetet regleras inte i examensbeskrivningen. Det
är därmed upp till respektive lärosäte med tillstånd att utfärda examen
att besluta om det självständiga arbetets poängomfattning.
Även övriga krav för examen anges enligt det följande. För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad
efter behovet för respektive inriktning. I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges. För specialistsjuksköterskeexamen med
viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i examensbeskrivningen.
Utbildning på forskarnivå
Av 7 kap. § 39 högskoleförordningen framgår att grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen
på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt
inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Enligt kapitlets 40 § har lärosätena möjlighet att uppställa krav på
särskild behörighet som är helt nödvändiga för att studenten ska
kunna tillgodogöra sig utbildningen.
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Närmare om examensmålens utveckling
Examensmålen för specialistsjuksköterskeexamen reviderades i samband med examensreformen 2007 och då tillkom även de nuvarande
examensinriktningarna. Utredningen erfar att flertalet avnämare till
utredningen anser målformuleringarna vara föråldrade och att de
behöver uppdateras för att i större grad stämma överens med de krav
som ställs på specialistsjuksköterskeyrket utifrån vårdverksamhetens behov. Detta gäller även i högsta grad för målen i respektive
examensinriktning eftersom dessa i sin nuvarande utformning anses
utgöra en begränsning både för lärosätenas utformning av utbildningen och för vårdens behov av utbildade specialistsjuksköterskor.
En liknande diskussion om behovet av en uppdatering av examensmålen har förts kring andra hälso- och sjukvårdsutbildningar, bland
annat för läkarutbildningen där Utbildningsdepartementet i promemorian En sexårig utbildning för läkarexamen (U2018/02704/UH),
konstaterar att hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar sedan läkarutbildningen var föremål för statlig översyn. Reviderade examensmål i enlighet med promemorians förslag, anses i
högre utsträckning än dagens krav för examen, kunna möta de kunskapsbehov som finns i fråga om arbetsuppgifter och yrkesroll.3
Respektive lärosäte har att själv besluta om omfattningen på det
självständiga arbetet. Utredningen erfar att omfattningen varierar
mellan olika inriktningar och lärosäten. Dock anger en majoritet av
lärosätena att omfattningen av det självständiga arbetet uppgår till
15 högskolepoäng. För vissa inriktningar kan dock omfattningen
uppgå till 7,5 högskolepoäng. Enligt vad utredningen erfar finns en
stor enighet bland lärosätesföreträdare inom specialistsjuksköterskeutbildningarna om att examensarbetet bör omfatta 15 högskolepoäng. Examensarbeten med färre anal högskolepoäng uppges leda
dels till svårigheter att nå examensmålen för det självständiga arbetet, dels till sämre kunskaper efter genomgången examen. Examensarbete som understiger 15 högskolepoäng anses inte heller rusta
studenten tillräckligt väl för studier inom ramen för utbildning på
forskarnivå vilket riskerar att färre studenter ser en forskarutbildning och därefter forskarkarriär som mindre lockande. Denna utveckling riskerar även att underminera rekryteringsbasen för disputerade lärare i högskolan inom det vårdvetenskapliga området.
3

En sexårig utbildning för läkarexamen (U2018/02704/UH), s. 22.
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Lärosätena beslutar även själva om omfattningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och enligt vad utredningen erfar
varierar omfattningen på VFU mellan olika inriktningar och lärosäten mellan allt från 5 högskolepoäng till 30 högskolepoäng beroende på examensinriktning.
Lärosätena har möjlighet att utöver de krav som framgår av examensbeskrivningen ange preciserade krav för examen. De preciserade kraven beslutas lokalt av respektive högskola och kan variera
mellan lärosäten och inriktningar. De preciserade kraven syftar till
att bryta ner de övergripande examenskraven i examensbeskrivningen till en nivå där kunskaperna kan anpassas och förändras i enlighet
med aktuell forskning och i förhållande till vårdens förändringar. De
preciserade kraven kan utgöra ett stöd för lärarna vid utformningen
av utbildningen och även tjäna som ett verktyg för studenterna
genom att bryta ner och tydliggöra examenskraven i den aktuella
utbildningen. Det bör dock betonas att de preciserade kraven för
examen och innehållet i högskolans kurs- och utbildningsplaner inte
är samma sak. De preciserade kraven för examen syftar till att ange
de krav som studenten ska uppfylla vid examenstillfället medan kursoch utbildningsplaner anger bland annat utbildningens innehåll och
former för bedömning (se även avsnitt 5.3). Av detta följer att dokumenten delvis fyller olika syften i enlighet med vad som nyss
beskrivits.
I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärdering av
specialistsjuksköterskeutbildningen 2014, gjorde bedömargruppen
bedömningen att examensmålen behöver ses över och moderniseras
då det saknas vissa viktiga delar. Bedömargruppen ansåg att målen
bör ta hänsyn till teknologiska innovationer, intersektionalitet, utvecklingen av e-hälsa samt självmonitorering och egenvård.
Specialistsjuksköterskeutbildningens omfattning
I enlighet med vad som nämns inledningsvis uppgår omfattningen
för specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar till
60 högskolepoäng med undantag för inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng. En omfattning av 60 högskolepoäng
motsvarar ett års heltidsstudier.
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Specialistsjuksköterskeutbildningen har varit föremål för flera
utredningar och kvalitetsutvärderingar under årens lopp. Inom
ramen för UKÄ:s kvalitetsutvärdering 2014 menade bedömargruppen att utbildningen bör förlängas för att kvalitetskraven ska kunna
uppfyllas, det angavs dock inte i vilken omfattning en förlängning
borde ske.
Även professionsföreningar och flera lärosäten har till utredningen framfört att nuvarande omfattning inte är tillräcklig.
Svensk sjuksköterskeförening anser att utbildningen ska förlängas till två år som en anpassning till ett utvidgat utbildningsinnehåll och samstämmighet såväl till nationella examina inom andra universitetsämnen som till internationella examina.
De lärosäten som anser att utbildningens omfattning inte är tillräcklig menar i huvudsak att vårdens krav på kunskaper och kompetenser för specialistsjuksköterskeyrket inte ryms inom nuvarande
utbildning. Vidare anser lärosäten att den bredd, progression och fördjupning som krävs för utbildning på avancerad nivå i förhållande till
utbildning på grundnivå, enligt bestämmelser i högskolelag och krav
för examen, inte heller ryms inom nuvarande omfattning. Det är framför allt fördjupning inom huvudområdet för examen i kombination
med fördjupning i vårdvetenskap (omvårdnad) som inte ryms.
Inom utbildningen ska det även finnas tid för verksamhetsförlagd
utbildning. Omfattningen på VFU:n är inte reglerad i examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen och lärosätena kan
själva besluta om längden. Som nämns ovan varierar omfattningen av
VFU mellan inriktningar och lärosäten. Även här, liksom i fråga om
det självständiga arbetet, finns en samstämmighet bland avnämare
till utbildningen om behovet av att omfattningen av VFU är viktig
för kvaliteten och den kliniska förankringen av utbildningen. Om
omfattningen är för liten i relation till utbildningens längd kan inte
kvalitetskraven för utbildningen nås.
Argument om att utbildningens längd bedöms vara för kort i
relation till den kunskapsmassa som specialistsjuksköterskeutbildningen behöver omfatta, har framförts av såväl bedömargruppen i
UKÄ:s kvalitetsutvärdering 2014, som av flertalet lärosätesföreträdare till utredningen.
Vårdgivarna efterfrågar en större flexibilitet avseende specialistkunskaper överlag och möjlighet till kortare kurser för kontinuerlig
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kunskapspåfyllnad inom olika specialiteter. I takt med att mer avancerad vård kan bedrivas utanför sjukhusen krävs specialistkunskaper
inom smalare specialistområden än vad som kan ges inom dagens
specialistsjuksköterskeutbildning. Mot bakgrund av bristen på specialistsjuksköterskor är det enligt vissa vårdgivare inte motiverat att
bevilja sjuksköterskan tjänstledigt för att läsa en ettårig utbildning
när efterfrågad specialistkunskap skulle kunna inhämtas i form av
kortare fristående kurser.
Samtidigt erfar utredningen att det finns en bred enighet hos vårdgivare att högskolan är den bäst lämpade utbildningsanordnaren i
fråga om sjuksköterskors specialistutbildning. I enlighet med kraven
i 6 kap. patientsäkerhetslagen om att hälso- och sjukvårdspersonalen
ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet erfar utredningen att det finns en övervägande samstämmighet
hos både vårdgivare och lärosäten att sjuksköterskors specialistutbildning ska vara en vetenskapligt förankrad högskoleutbildning.

6.4

Specialistsjuksköterskeutbildning
med examensinriktningar

6.4.1

Specialistsjuksköterskeexamen med elva inriktningar

I enlighet med vad som nämnts ovan ges specialistsjuksköterskeexamen sedan 2007 med följande nuvarande elva examensinriktningar:
– anestesisjukvård,
–

intensivvård,

– operationssjukvård,
– ambulanssjukvård,
– kirurgisk vård,
– medicinsk vård,
– onkologisk vård,
– hälso- och sjukvård för barn och ungdomar,
– psykiatrisk vård,
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– vård av äldre, och
– distriktsköterska.
Lärosäten med examenstillstånd för specialistsjuksköterskeexamen
har ett generellt tillstånd att starta samtliga elva examensinriktningar. Ett lärosäte behöver således inte ansöka om examenstillstånd
för varje ny inriktning som startas.
I tabellen nedan redovisas det antal fasta inriktningar som respektive lärosäte gav läsåret 2015/16.
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Källa: UKÄ.

Vid universiteten erbjuds fler inriktningar per lärosäte än vid högskolorna. Karolinska institutet är det enda lärosäte som ger samtliga
elva inriktningar. Göteborgs universitet och Uppsala universitet
erbjuder nio inriktningar vardera och Umeå universitet ger åtta inriktningar. Högskolan i Borås och Mälardalens högskola är de högskolor som erbjuder flest inriktningar med sju respektive sex inriktningar vardera.
Som synes i tabellen ovan erbjuder universitet med stora utbildningsanslag generellt sett fler inriktningar vilket även kan hänga
samman med att universiteten bedriver forskning inom fler områden
än vad högskolor gör samt att det vid universiteten finns en större
personalresurs i form av doktorander och disputerade lärare. I universitetsstäderna med omnejd finns även vårdenheter så som sjukhus
som bedriver högspecialiserad vård vilket sannolikt även ökar behovet av fler specialistinriktningar.

272

SOU 2018:77

Specialistsjuksköterskeutbildning – nulägesbeskrivning

Antal programnybörjare, fasta examensinriktningar

Källa: UKÄ.

Distriktssjuksköterskeutbildningen har sedan specialistsjuksköterskeexamen fördes in i högskolan 2001 och fram till läsåret 2016/17
haft flest antal programnybörjare med cirka 9 750 studenter. Det är
nästan tre gånger fler programnybörjare än övriga inriktningar.
Antalet nybörjare på inriktningen mot hälso- och sjukvård för barn
och ungdom uppgår till omkring 4 000. Antalet nybörjare på inriktningarna intensivvård, psykiatrisk vård, ambulanssjukvård, operationssjukvård och inriktning mot anestesisjukvård uppgår till omkring 3 000 programnybörjare för vardera inriktningen under perioden. Operationssjukvård har strax över 2 000 nybörjare och vård av
äldre strax över 1 500. Medicinsk vård är den inriktning som har
minst antal programnybörjare med strax under 300 stycken.
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Källa: UKÄ.

Antalet programnybörjare per respektive inriktning har sedan 2001
hållit sig på ungefär samma nivåer. Inriktningen mot distriktssköterska har alltsedan 2001 och fram till läsåret 2016/17 varit den mest
eftersökta inriktningen. Inriktningen mot medicinsk vård har haft få
eller inga sökande för att öka mot senare år. För majoriteten av
inriktningarna syns samma mönster, nämligen att antalet nybörjare
ökat under de första tio åren för att sedan minska igen under senare
år. Denna minskning har skett trots att regeringen sedan 2012 tillfört
vissa lärosäten medel för utbyggnad av antal platser på bland annat
specialistsjuksköterskeutbildningen (se avsnitt 6.6.3).
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Uppfyller inriktningarna vårdens behov av
specialistsjuksköterskor på kort och på lång sikt?4
Av utredningens frågeformulär framgår att ungefär en tredjedel av
de svarande organisationerna efterfrågar en mer flexibel specialistsjuksköterskeutbildning. Många önskar en ordning där studenten
först läser ett basblock som är gemensamt för alla inriktningar, för
att sedan ha möjlighet att välja bland fristående kurser som anpassas
utifrån vårdgivarens behov. Andra avnämare, både lärosäten och
landsting/regioner diskuterar i termer av inriktningar med möjlighet
att profilera sig.
Ytterligare en tredjedel av de svarande organisationerna önskar
fler inriktningar. Detta innebär att de både efterfrågar tillägg av
inriktningar som inte finns, och uppdelningar av nuvarande inriktningar, exempelvis medicin, som av vissa intressenter anses för bred.
Vissa organisationer ställer sig bakom befintliga elva fasta inriktningar fast med tillägg av nya, medan andra endast uttrycker en tydlig önskan om att operation, intensivvård och anestesi ska utgöra
fasta inriktningar.
Ungefär en femtedel uttrycker explicit att det är viktigt att behålla de fasta inriktningarna. Av de organisationer som svarat på utredningens frågeformulär finns följaktligen en majoritet som är emot
ett totalt borttagande av fasta inriktningar.
Det finns inget tydligt mönster i vilken typ av svarande organisation, vårdgivare och/eller lärosäten som förespråkar fasta inriktningar eller motsvarande.
6.4.2

Specialistsjuksköterskeexamen
med viss annan inriktning

2013 infördes möjligheten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen
med viss annan inriktning5. Syftet med den nya inriktningen var
enligt Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)6 att möjliggöra för lärosätena att tillsammans med avnämare ta fram nya inriktningar som skulle kunna möta vårdens behov. Tanken med ändring4

Bilaga 5.
Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2, examensordningen.
6
Förslag om ändrad examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningsdepartementet (U2011/03579/UH).
5
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en i examensbeskrivningen var även att göra det möjligt att inarbetade och välfungerande inriktningar skulle kunna bibehållas samtidigt som lärosätena gavs möjlighet att tillsammans med avnämare
ta fram nya inriktningar i enlighet med vårdens behov. Bakgrunden
till införandet av en ny inriktning var Högskoleverkets uppdrag att
föreslå hur specialistsjuksköterskeexamen bör utformas för att skapa
förutsättningar för att utbildningen ska kunna följa kunskapsutvecklingen inom vården (U2009/03072/UH). I uppdraget ingick att
föreslå hur förändringar av befintliga inriktningar och införandet av
nya inriktningar på specialistsjuksköterskeutbildningen borde hanteras. Högskoleverket föreslog i rapporten Sjuksköterskors specialistutbildning – vilket slags examen7 fyra alternativa modeller där verket
förordade en specialistsjuksköterskeexamen utan inriktningar eller
en utbildning som leder till magister- eller masterexamen. Bland
remissinstanserna fanns kritik mot Högskoleverkets samtliga förslag. Remissinstanserna pekade på att vissa inriktningar måste finnas
kvar och att utbildningen inte fick vara för generell. Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) gjorde därmed bedömningen att inget av
Högskoleverkets förslag hade tillräckligt stöd för att kunna genomföras utan att justeras. Vidare konstaterades att behovet av en specialistsjuksköterskeutbildning som kombinerar både tydlighet och
flexibilitet kvarstår. De befintliga inriktningarna ansågs ha en tydlig
och viktig roll i hälso- och sjukvården. Om dessa utgick, befarades
det kunna medföra konsekvenser för vården. Vilka dessa konsekvenser skulle kunna vara ansågs däremot inte tillräckligt klarlagt.
Mot denna bakgrund föreslogs att examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen utökas med en ny inriktning.

7

Högskoleverket (Rapport 2010:5 R).
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Programnybörjare för examen med viss annan inriktning

Källa: UKÄ.

Antal lärosäten som startat nya inriktningar uppgår för åren 2013–
2017 till tio stycken. Åtta nya utbildningar till specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning har startat sedan 2013. Under
perioden 2013–2017 startade 572 programnybörjare sammanlagt på
de nya inriktningarna. Detta kan jämföras med antalet programnybörjare för de elva fasta inriktningarna som för samma period uppgick
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till 6 349 stycken. Inriktningen mot akutsjukvård är sett till antal
programnybörjare den störta inriktningen med 211 studenter under
perioden 2012/13–2016/17. Inriktningen mot palliativ vård är den
näst största sett till antal programnybörjare med 97 studenter under
samma period.
Inriktningen mot akutsjukvård har startats vid flest lärosäten,
fem stycken. Inriktningen mot diabetesvård ges av Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst i form av ett samarbete där varje lärosäte ansvarar för examination och undervisning
av olika kurser. Inriktningen mot palliativ vård ges både vid Sophiahemmet högskola och vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Sophiahemmet högskola startade läsåret 2013/14 som första och
enda lärosäte i landet tre nya utbildningar till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård, palliativ vård och
hjärtsjukvård. Läsåret efter, 2014/15 startade Lunds universitet,
Ersta Sköndal Bräcke högskola och Högskolan i Skövde nya inriktningar. För läsåret 2015/16 och till höstterminen 2016 har ytterligare
lärosäten startat nya inriktningar. Sophiahemmet högskola har stått
för flest antal nybörjare och startat flest nya inriktningar sedan 2013.
Geografiskt sett är det flest antal lärosäten i Stockholm/Uppsala
regionen som startat flest nya inriktningar. I övrigt finns en viss
spridning över södra Sverige. I norra delen av Sverige har inga nya
inriktningar startats. Sammanlagt har nya inriktningar startats vid
fem universitet, två högskolor och vid tre enskilda utbildningsanordnare.
UKÄ konstaterar i rapporten Specialistsjuksköterskor och vårdens
behov – en intervjustudie (2014:8) att de nya inriktningar som hittills
har startat är sådana som tidigare getts som utbildningar som leder
till magisterexamen, till exempel i hjärtsjukvård vid Sophiahemmet
högskola. Det framgår av samtal med Karolinska institutet att man
funderar på en ny inriktning, men att de förslag som funnits bedömts vara för smala och lämpligare som subspecialiteter till befintliga inriktningar. De inriktningar i specialistsjuksköterskeexamen
som hittills funnits är disparata, men välkända och har lång tradition.
De kan ses som en måttstock för ytterligare inriktningar vad gäller
bredd, varaktighet och koppling till en definierad del av hälso- och
sjukvården. Flera intervjuade påpekar att högskolan har långa ställtider, och denna tröghet kan vara ett skydd mot alltför snabbt infö-
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rande av nya utbildningar. Det finns också andra tröghetsmekanismer: utbildningar förutsätter tillräckligt många studenter, vilket kan
kräva samarbete mellan lärosäten och därmed ytterligare prövning av
det lämpliga i att inrätta den nya inriktningen.
Enligt nämnda rapport från UKÄ bör det främsta skyddet mot
alltför snabbt införande av nya utbildningar vara att högskolan tar
ansvar för sin verksamhet. I avregleringen av högskolan ligger ett förtroende för högskolans förmåga att ta ansvar för utvecklingen av den
högre utbildningen. Om detta ansvar missbrukas, till exempel genom
att specialistsjuksköterskeutbildningar ges som inte svarar mot ett
tillräckligt brett, väldefinierat och varaktigt område, med en tillräcklig
anställningsbarhet, kan examenstillståndet dras in vid de utvärderingar
som görs av Universitetskanslersämbetet. Det kan vara värt att påminna om att det ställs samma krav på akademisk nivå på specialistsjuksköterskeutbildningen som på magisterutbildningen. Lärosätet
garanterar, genom sitt examenstillstånd, denna nivå. För den verksamhetsförlagda utbildningen måste hälso- och sjukvården dessutom
ansvara för att den uppfyller vårdens kvalitetskrav.8
Lärosätenas bedömningar inför uppstart
av nya examensinriktningar
I utredningens frågeformulär ställs frågor om vilka bedömningar lärosätena gör inför inrättandet av nya inriktningar. De svarande lärosätena uppger att resursbrist är det störta hindret mot att inrätta nya
inriktningar. Lärosätena vittnar även om svårigheter att starta nya
inriktningar baserat på vårdens behov eftersom behoven inte tydligt
framgår och att behoven ändras snabbt. För lärosätena är inrättandet
av nya inriktningar en process som kan ta upp till ett år beroende av
interna beslut om kurs- och utbildningsplaner, m.m. Dessutom
kräver nya inriktningar att någon av de befintliga inriktningarna tas
bort eftersom lärosätets totala anslagsutrymme sällan medger utökning av antalet inriktningar, det handlar snarare om att prioritera
inom befintliga ekonomiska ramar.9

8

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov – en intervjustudie, s. 36–37. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2014:8).
9
Se bilaga 5.
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Särskild behörighet för tillträde till
specialistsjuksköterskeutbildningen

Enligt bestämmelserna om tillträde till högskoleutbildning på avancerad nivå i 7 kap. högskoleförordningen kan lärosätena ställa upp
krav på särskild behörighet för tillträde till en utbildning. Sådana
krav ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Huvudsyftet med reglerna om särskild behörighet som det anges
i propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162) bör vara
att ge relevant och begriplig information om de krav en högskoleutbildning ställer. Informationen bör riktas åt två håll, mot den presumtive studenten och mot högskolan. Om syftet med den grundläggande behörigheten är att ange den breda kopplingen mellan gymnasieskolan och högskolan, är syftet med de särskilda behörighetskraven att ange de specifika krav som därutöver behövs för att klara
en viss utbildning. Kraven som ställs på särskild behörighet får inte
vara högre än vad som krävs för att studenten ska kunna tillgodogöra
sig utbildningen i fråga, det vill säga kraven ska vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen10.
Regeringen bedömer i propositionen Fler vägar till kunskap – en
högskola för livslångt lärande (prop. 2017/18:204)11, i likhet med
bedömningen i ovan nämnda proposition, att de krav på särskild
behörighet som ställs även framöver bör vara helt nödvändiga för att
en student ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. De krav som
ställs ska säkerställa att en student kan tillgodogöra sig den specifika
utbildningen. Det bör gälla alla krav. Om det är möjligt att ställa krav
som inte är helt nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig utbildningen, kan det finnas en risk att krav som inte fyller någon funktion
för utbildningen ställs upp och därmed innebär onödiga hinder för
att kunna antas.12
För tillträde till specialistsjuksköterskeexamen kan lärosätena i
enlighet med det ovan nämnda, ställa upp krav på särskild behörighet
för tillträde till utbildningen. Kraven anges i högskoleförordningens
7 kap. 31 § andra punkten, och utgörs av andra villkor som betingas
10

Prop. 2004/05:162. Ny värld – ny högskola (bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160 och
bet. 2005/06:UbU15, rskr. 2015/06:214), s. 174.
11
Prop. 2017/18:204. Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande, s. 22.
12
Ibid.
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av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.
För tillträde till specialistsjuksköterskeexamen uppställer ett flertal lärosäten krav på relevant yrkeserfarenhet, enligt vad utredningen
erfar. Denna yrkeserfarenhet behöver således inhämtas efter avslutad
sjuksköterskeutbildning och före specialistsjuksköterskeutbildning
kan påbörjas. Studenten kan därmed inte direkt efter sjuksköterskeexamen påbörja specialistsjuksköterskeutbildningen. Utredningen erfar att den arbetslivserfarenhet som krävs varierar mellan olika lärosäten. Det är inte heller alltid som studentens arbetslivserfarenhet
består av erfarenheter från det specifika område som utbildningen
avser. Det förekommer, erfar utredningen, att lärosätena gör
bedömningen att arbetslivserfarenhet i vid mening från andra områden än från sådana som direkt kan relateras till den utbildning som
studenten ansökt till, av lärosätet, anses utgöra krav för tillträde till
utbildningen. Detta menar utredningen i de fall det förekommer,
strider mot bestämmelsen i 7 kap. högskoleförordningen.
Utredningen erfar att kravet på särskild behörighet i de flesta fall
uppgår till ett års arbetslivserfarenhet men att tidsperioden varierar
mellan olika lärosäten. Vissa lärosäten uppställer krav på sex månaders arbetslivserfarenhet. Flera lärosäten har till utredningen angett
att de inte anser att kravet är relevant och har därför relativt nyligen
tagit bort kravet. Andra lärosätena som utredningen varit i kontakt
med anser att kravet är relevant eftersom yrkeserfarenheten bland
annat ger sjuksköterskan en ökad kunskap inom området för specialisering.
Vilka är för- och nackdelarna med krav på arbetslivserfarenhet?
Av utredningens frågeformulär framgår att en majoritet av de svarande organisationerna ställer sig positiva till krav på arbetslivserfarenhet och en stor andel anser även att krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen är
helt nödvändigt.
Det råder även stor samstämmighet bland lärosäten och huvudmän om vilka för- och nackdelarna är. Det mest frekventa svaret angående fördelarna med ett krav på arbetslivserfarenhet är att studenten kan tillgodogöra sig utbildningen på ett bättre sätt. Vissa
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menar även att kravet är helt nödvändigt för att studenten ska kunna
genomföra utbildningen. Framför allt arbetsgivare men även vissa
lärosäten lyfter att arbetslivserfarenheten ger studenterna bättre förutsättningar att välja den inriktning som de är intresserade av eftersom
studenterna har fått prova på arbetsområdet för specialisering före
utbildningen startar. Andra fördelar som anges är att arbetslivserfarenheten gör att studenterna efter avklarad specialistsjuksköterskeutbildning känner sig tryggare i sin roll och klarar av att arbeta självständigt
i högre utsträckning än de studenter som inte har arbetat före
påbörjad utbildning.
Bland de nackdelar som lyfts är att kravet på arbetslivserfarenhet
kan innebära att färre studenter söker till utbildningen eftersom de
av olika skäl inte har kunnat tillskansa sig arbetslivserfarenhet och
att det kan försvåra breddad rekrytering. En annan nackdel som uppges
är att studenter som är studiemotiverade efter sjuksköterskeexamen
inte kan påbörja specialistsjuksköterskeutbildning direkt. Andra nackdelar som framhålls är att om studenterna har bildat familj har de en
ökad ekonomisk försörjningsbörda och därmed svårare att klara av
studierna inom avsatt tid eftersom de ofta måste arbetar parallellt.
Det uppges då vara en större risk att studenterna gör studieuppehåll
eller avbryter utbildningen.
En annan nackdel som lyfts är att de sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig efter många år i yrket inte har den studievana som
krävs för att klara av utbildningen. Studenter som har en anställning
kan ha problem att få tjänstledigt framhålls också.13

6.6

Resurstilldelning och dimensionering
i specialistsjuksköterskeutbildningen

I regleringsbrevet till universitet och högskolor, bilaga 1 Avräkning
av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.14 anges vilka utbildningsområden som respektive lärosäte får avräkna helårsstudenter
och helårsprestationer mot.
I regleringsbrevet avseende universitet och högskolor för 2018
anges att utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara
mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Av detta
13
14

Bilaga 5.
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende universitet och högskolor.
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följer att lärosätena har stor frihet när det gäller vilka utbildningar
som ska ges och hur de ska dimensioneras. Lärosätena ska i årsredovisningen bland annat redovisa vilka prioriteringar och förändringar
i fråga om utbildningarna som gjorts samt lämna en redovisning över
hur lärosätet möter det omgivande samhällets behov av utbildning.
6.6.1

Dimensionering av vårdutbildningar
fungerar inte optimalt

I betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) redovisas en bedömning av huruvida balansen i högskolans utbildningsutbud är väl avvägd med hänsyn till bland annat studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov samt samhällets övriga behov.
Nämnda utredning bedömer att studenternas efterfrågan i allt väsentligt synliggörs och tas om hand genom att mäta ansökningstrycket.
När det gäller arbetsmarknadens behov menar ovan utredning att det
finns många agenter som uttrycker arbetsmarknadens behov varför en
medvetenhet bör finnas gällande olika slags avvikelser i underlagen,
inte minst gällande regionala skillnader.15
Lärosätena har ett nationellt ansvar för dimensioneringen av utbildningen och verksamheten ingår i en nationell kontext. Samtidigt
verkar lärosätena i en regional kontext och de utgör viktiga kraftcentra i sina regioner. De flesta lärosäten rekryterar merparten av
studenterna regionalt och för utbildningsområden som till exempel
vård utbildar lärosätena även för en regional arbetsmarknad. Därför
menar ovan nämnda utredning att det regionala ansvaret delvis kan
klassificeras under kriteriet arbetsmarknadens behov.16
I nämnda betänkande17 görs bedömningen att dimensioneringssystemet i huvudsak fungerar väl och att arbetslivets behov är tillgodosett med viktiga undantag inom bland annat vårdområdet, att
arbetslivet har små möjligheter att påverka utbildningsutbudet och
att det är angeläget att den systematiska dialogen och samverkan
mellan högskoleutbildningens alla intressenter förstärks och att dialogen även omfattar fortbildning och vidareutbildning.
Ovan nämnda utredning hade i uppdrag att utreda om det behövs
starkare incitament för lärosätena att dimensionera efter samhällets
15
16
17

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år, s. 235.
SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år, s. 236.
Ibid., s. 241, 243, 247.
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behov. Utredningen anser i likhet med nämnda utredning att det
inom bland annat vårdutbildningarna står klart att samhällets behov
av utbildade för vården inte tillfredsställs och att det är viktigt att
undersöka vilka incitament som krävs för att fler utbildas inom
sektorn. Ovan nämnda utredning identifierar i likhet med inspel som
kommit utredningen till del under arbetet, ett antal hinder för att nå
balans mellan behov och antal utbildade.
Hindren för högskolorna kan delas upp i rationella och irrationella hinder. Rationella hinder kan bestå av medelsbrist med följd att
andra strategiska utbildningar ges prioritet framför andra och lärarbrist eller kapacitetsbrist. Till de irrationella skälen listas faktorer
som svag ledning, konsensuskultur, alltför decentraliserad organisation och vilja att skydda den befintliga lärarstaben.18
6.6.2

Specialistsjuksköterskeutbildningens
resursåtgång vid lärosätena

Universitetskanslersämbetet har i en intervjustudie19 beskrivit vilka
faktorer som påverkar lärosätets kostnader för specialistsjuksköterskeutbildningen ner på kursnivå. Nyss nämnda utbildningar är dyra
att ge för lärosätet. Detta mot bakgrund av att utbildningen kräver
disputerade lärare med aktiv forskning på det aktuella området. Ju
mer ett lärosäte profilerar sig desto mer specialiserad kompetens
behövs i lärarkåren. Inom vissa områden finns få lärare med tillräcklig kompetens, vilket kan göra rekryteringen besvärlig och dyrbar.
För att ett lärosäte ska kunna bära kostnaderna måste antalet studenter som deltar i utbildningen vara tillräckligt stort och de måste klara
studierna. I och med införandet av 1993 års resurstilldelningssystem
är ersättningen helt beroende av i vilken utsträckning lärosätet kan
attrahera studenter och av studenternas prestationer, i kombination
med olika ersättningsbelopp per utbildningsområde. Lärosätet kan
endast täcka sina kostnader om de får studenter.
Lärosätet kan ha många sökande men vid kursstart fylls platserna
ändå inte på grund av att studenterna inte påbörjar studierna. Under
studiernas gång sker inte sällan bortfall, särskilt inom vissa inriktningar. Lärosätena utgår från i sin budgetplanering för ett visst antal
studenter för att utbildningen ska vara ekonomiskt bärande. Siffror
18
19

Ibid., s. 246.
Specialistsjuksköterskor och vårdens behov. Universitetskanslersämbetet (2014:8).
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som UKÄ tagit fram visar dock att flertalet utbildningar ges med
betydligt färre studenter än planerat. Enligt vad UKÄ erfar är det
sällsynt att utbildning ställs in. När en utbildning attraherar alltför
få studenter för att bära dess kostnader kan ett lärosäte i stället försöka minska kostnaderna genom att låta olika grupper samläsa, det
vill säga låta flera inriktningar läsa samma kurser. Lärosätet kan också periodisera utbildningen, till exempel genom att den bara erbjuds
vartannat år. Sådana förändringar kan uppfattas som försämringar
vilket i sin tur kan innebära en risk för att antalet studenter minskar
ytterligare.
Situationen förvärras av brist på långsiktighet i de planeringsförutsättningar som gäller. Det gäller inte bara förändringar från år till
år i regeringens uppdrag till lärosätena. Ett problem som UKÄ identifierat är att satsningar från landsting, som att tillfälligt införa
studielöner eller liknande för studenterna, kan göra lärosätets situation ohållbar om studenterna väljer att läsa bara de år det utgår ersättning. Under ”mellanåren” har lärosätet svårt att finansiera lärarnas
löner och därmed ha dem kvar och riskerar följaktligen att stå utan
lärarkompetens när studenterna kommer tillbaka. För de mindre lärosätena kan det vara svårare både att rekrytera och att hålla kvar lärarkompetens och därmed svårare att få ekonomin att gå ihop.20
Karolinska institutet har i en rapport21 konstaterat i likhet med
Universitetskanslersämbetets resonemang ovan, att en stor anledning till svårigheten att få balans i ekonomin för specialistsjuksköterskeutbildningen är det låga söktrycket inom flera inriktningar. På
Karolinska institutet finns enligt rapporten möjlighet att utvidga
programmen men enligt den analys som görs är hindret för detta ett
alltför lågt söktryck samt stora avhopp i början av utbildningen.
6.6.3

Utbyggnad av utbildningsplatser på vissa hälsooch sjukvårdsutbildningar

Den utbyggnad av högskolan som aviserades i propositionen Frihet
för kvalitet (prop. 1992/93:1) har kartlagts i betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70). I betänkandet redovisas att
antalet helårsstudenter vid universitet och högskolor har ökat med
20
21

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov. Universitetskanslersämbetet (2014:8).
Karolinska institutet (2014).

285

Specialistsjuksköterskeutbildning – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

31 procent från 228 000 år 1994 till 298 500 år 2013. Utbildningsområdet hälso- och sjukvård och social omsorg har år 2013, 51 500
helårsstudenter vilket betyder att området har ökat från att ha varit
det femte största området 1994 till att bli det tredje största området
2013. Sammanlagt har området haft den kraftigaste utbyggnaden
under de senaste tjugo åren.22
Nedan görs en beskrivning av regeringens utbyggnader av utbildningsplatser på vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar. Sedan 2007
och fram till 2019 har flera utbildningar inom bland annat vårdområdet tillförts medel för utbyggnad av platser.
I budgetpropositionen för 201223 gör regeringen bedömningen
att volymen på sjuksköterskeutbildningen borde ökas för att möta
den framtida efterfrågan med i storleksordningen 700 nybörjarplatser. Det betonades dock att en förutsättning för att ett lärosäte ska
få nya platser är tillgång till platser för verksamhetsförlagd utbildning.
Regeringen återkom därefter i budgetpropositionen för 201324 med
ett förslag om en utökning om 415 nybörjarplatser. Samtliga 26 lärosäten med sjuksköterskeutbildning har i budgetunderlagen för 2013–
2015 lämnat redogörelser för förutsättningarna att utöka sjuksköterskeutbildningarna, bland annat utifrån tillgången till platser för
verksamhetsförlagd utbildning. Regeringen bedömde att 385 platser
skulle kunna tillkomma vid statliga universitet och högskolor. Därutöver aviserades medel till tre enskilda utbildningsanordnare i
Stockholm, Röda Korsets högskola, Sophiahemmet Högskola och
Ersta Sköndal Bräcke högskola motsvarande en ökning med sammanlagt 30 nybörjarplatser vardera för 2013. Vidare beräknas medel anvisas till dessa tre högskolor motsvarande en ökning med ytterligare
30 nybörjarplatser 2014 och 40 nybörjarplatser därutöver 2015.
Totalt tillför staten 1,1 miljarder kronor i ökade anslag, varav
0,5 miljarder infaller under perioden 2017–201925.

22

SOU 2015:70, s. 107, 118, 230.
Prop. 2011/12:1 Utgiftsområde 16, s. 74.
24
Prop. 2012/13:1 Utgiftsområde 16, s. 86.
25
Årsrapport 2018, s. 145. Universitetskanslersämbetet (2018:5).
23
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Regeringens utbyggnad av platser 2012–2014

Källa: UKÄ.

Regeringen gör i proposition bedömningen26 att det för en god och
säker vård behövs även välutbildade specialistsjuksköterskor och att
behovet kommer att öka under de närmaste åren enligt flera prognoser. Samtidigt är söktrycket till utbildningarna stort. Regeringen
föreslår därför att medel anslås för en utökning motsvarande 100 nybörjarplatser på specialistsjuksköterskeutbildningarna från och med
vårterminen 2012. Medlen som var tillfälliga för åren 2012–2014
fördelades till följande lärosäten. Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Röda Korset högskola och Sophiahemmet Högskola.
I budgetpropositionen för 2014 aviseras en särskild satsning på
hälso- och sjukvårdsutbildningar i Stockholm på företrädesvis
sjuksköterske- och barnmorskeutbildningar. Regeringen beräknar
26

Prop. 2011/12:1 Utgiftsområde 16, s. 74.
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därför 34 miljoner kronor för detta ändamål under 2015 utöver tidigare aviseringar. Resurserna bör fördelas med motsvarande cirka
250 utbildningsplatser till Karolinska institutet, samt motsvarande
30 utbildningsplatser vardera till Röda Korsets högskola, Sophiahemmet högskola och Ersta Sköndal Bräcke högskola. För 2016
beräknas 51 miljoner kronor för samma ändamål.
I vårändringsbudgeten 201527 gör regeringen bedömningen att
inom hälso- och sjukvårdssektorn är tillgången till välutbildad personal central och inom vissa yrkeskategorier råder brist på utbildad
personal. Därför föreslås en utbyggnad av utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska. Antalet nybörjarplatser på dessa utbildningar uppgår under åren 2015, 2016 och
2017 till totalt 1 550 platser. Satsningen omfattar totalt sett 250 nya
barnmorskeplatser, 700 nya sjuksköterskeplatser och 600 nya specialistsjuksköterskeplatser28.

27
28

Vårändringsbudget för 2015, prop. 2014/15:99.
Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 16, s. 198.

288

SOU 2018:77

Specialistsjuksköterskeutbildning – nulägesbeskrivning

* Utbyggnaden avser en utökning av antalet programnybörjare jämfört med 2014.
Källa: Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor, bilaga 7.

Utbyggnaden har ännu inte fått genomslag
Universitetskanslersämbetet konstaterar i årsrapporten för 2018 att
antalet helårsstudenter i högskolan har minskat varje år sedan
2010/11. Myndigheten konstaterar att de utbyggnader av utbildning
på grundnivå och på avancerad nivå som gjorts de senaste åren inte
har fått genomslag ännu. Under senare år har lärosätenas utbild-
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ningsvolym överstigit takbeloppen, det vill säga lärosätena har utbildat fler studenter än vad det statliga anslaget räcker till. Ett ökat antal
studenter har lett till att värdet av den samlade utbildningsvolymen
har överstigit det samlade takbeloppet sedan 2009. Denna utveckling
upphörde dock under 2017 då den samlade överproduktionen minskade. Lärosätenas anpassning av utbildningsvolymen till takbeloppet
har bidragit till att dämpa effekten av statens pågående utbyggnad
totalt sett.29
Samtidigt ökade antalet programnybörjare på sjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet läsåret 2016/17 jämfört med
läsåret innan, men minskade på specialistsjuksköterskeprogrammet30.

6.7

Lärosätenas planering och genomförande
av specialistsjuksköterskeutbildningen

6.7.1

Färre specialistsjuksköterskor
har lett till en rad åtgärder

I takt med den ökande bristen på specialistutbildade sjuksköterskor
har underliggande orsaker börjat diskuteras. Utformningen av sjuksköterskornas specialistutbildning har då alltmer hamnat i fokus. 31
Statistik från Socialstyrelsen visar att andelen specialistsjuksköterskor per 1 000 invånare har sjunkit de senaste 20 åren. Samtidigt
visar Statistiska centralbyråns kartläggning att det 2014 fanns omkring 111 000 personer under 65 år med sjuksköterskeexamen i
Sverige men att cirka 1 av 10 av sjuksköterskorna arbetade inom
andra yrken än sjuksköterska eller barnmorska, utanför vård och
omsorg. Bland de faktorer som bidragit till att sjuksköterskor valt
att lämna sjuksköterskeyrket angav 6 av 10 arbetsvillkoren och för
drygt 5 av 10 var arbetsmiljön, till exempel stress och arbetsbelastning, en anledning. Flera yrkesverksamma personer som utredningen varit i kontakt med vittnar om att de ständigt känner en så
kallad samvetsstress, det vill säga att resurserna är för knappa för att
personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett patientsäkert sätt.
Ytterligare faktorer som enligt Socialstyrelsens rapport uppges spela

29
30
31

Årsrapport 2018, s. 146–147. Universitetskanslersämbetet (2018:5).
Ibid., s. 39.
SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 341.
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stor roll för hur arbetsmiljön upplevs är schemaläggning, löneutveckling, chefernas ledarskap, ansvarsfördelning, utbildningsnivå och
utvecklingsmöjligheter.
Det minskade antalet specialistsjuksköterskor i vården har som
nämns inledningsvis, lett till olika åtgärder bland annat från regeringen i form av ekonomiska satsningar till högskolor och universitet
för att öka antalet utbildningsplatser (se även avsnitt 6.6.3).
Fler lärosäten erbjuder utbildningar på halvfart
Utredningen erfar att i stort sett samtliga lärosäten erbjuder specialistsjuksköterskeutbildningen på halvfart. Vissa inriktningar ges
både på hel- och halvfart medan andra inriktningar nästan uteslutande ges på halvfart. Inriktningarna anestesivård, intensivvård och
operationsvård ges dock sällan i form av halvfartsutbildning. Utredningen menar i likhet med vad som sagts ovan, att bakgrunden till
utvecklingen av ett ökat antal halvfartsutbildningar består av en rad
olika faktorer som har sin grund i att antalet specialistsjuksköterskor
har minskat under senare år. Detta har lett till att en rad åtgärder
satts in både från statens håll och från vårdgivare och lärosäten för
att åstadkomma ökad attraktivitet för utbildningen och specialistsjuksköterskeyrket.
Som ett led i denna utveckling erbjuder universitet och högskolor
i högre utsträckning än tidigare ett flertal examensinriktningar på
halvfart. Eftersom sjuksköterskan som vidareutbildar sig med ersättning samtidigt arbetar halvtid har lärosätena behövt anpassa utbildningarna till halvfartstudier.
Av utredningens frågeformulär framgår att de svarande organisationerna är tämligen överens om vilka för- och nackdelar som helrespektive halvfartsstudier innebär. Utbildning på halvfart underlättar framför allt för arbetsgivaren att undvara personalen en del av
arbetstiden i stället för under ett helt år av heltidsstudier. Detta
uppges av vårdgivare och lärosäten innebära att fler sjuksköterskor
får möjlighet att specialistutbilda sig. Arbete parallellt, ofta i kombination med någon form av utbildningsanställning eller annan form
av ekonomisk ersättning, lyfts som fördelaktigt för studenten. Samtidigt är det flera svarande organisationer, företrädelsevis lärosäten,
som anger att studenter som kombinerar arbete och studier ofta har
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ett sammantaget åtagande som uppgår till mer än heltid. Lärosätena
lyfter att konsekvenserna av detta är att studenterna har sämre fokus
på studierna och att genomströmningen minskar, det vill säga det tar
längre tid för studenterna att avsluta utbildningen. Flera svarande
organisationer, bland annat Vårdförbundet och Sophiahemmets högskola betonar att halvfart även innebär att studenten kan använda sina
nya teoretiska kunskaper direkt i verksamheten och samtidigt få klinisk träning. Specialistinriktningar som anestesisjukvård, intensivvård
och operationssjukvård lyfts som exempel på utbildningar som inte är
optimala för halvfartsstudier eftersom studier och jobb inom specialistområdet inte kan kombineras parallellt.32
Ersättning i form av studielön under studietiden
Regeringen har även uppmärksammat vårdens ansträngda läge med
rekryteringsbehov och brist inom vissa kompetenser. Mot denna
bakgrund beslutades om den så kallade professionsmiljarden för
2017–201833. Genom en överenskommelse med Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) har regeringen avsatt 300 miljoner kronor årligen till landstingen för att erbjuda möjlighet för sjuksköterskor att
genomgå specialistutbildning.
Även Vårdförbundet har sedan flera år tillbaka verkat för att sjuksköterskor som specialistutbildar sig ska få utbildningen betald
genom den så kallade Akademiska specialiseringstjänstgöringen
(AST). Modellen innebär att en sjuksköterska kan söka utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal. I dag erbjuder flera arbetsgivare i landet AST eller utbildningsanställningar med
liknande villkor.34

32

Bilaga 5.
Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, (S2017/00378/FS (delvis)).
34
www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-gor-vi-yrkena-battre/akademiskspecialisttjanstgoring/vardforbundets-modell-for-specialistutbildning/
33
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Specialistsjuksköterskestudenter som
uppbär studiemedel har minskat
Enligt 3 kap. 1 § studiestödsförordningen (2000:655) får studiemedel lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar
enligt vad som anges i bilaga till förordningen. Specialistsjuksköterskeutbildningen omfattas i likhet med övriga utbildningar vid universitet och högskolor av ovan bestämmelse. Studiemedel får lämnas
för högst 240 veckor.
Andelen studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen som
uppbär studiemedel är färre i jämförelse med andra utbildningar i högskolan och antalet individer som uppbär studiemedel har även minskat
från cirka 2 300 individer för läsåret 2014/15 till cirka 1 200 individer
för läsåret 2017/18, vilket innebär en halvering av antalet individer
som uppburit studiemedel för den aktuella perioden. 35
De bakomliggande faktorerna till denna utveckling torde vara de
senaste årens satsningar från flera håll på betald utbildning för specialistsjuksköterskestudenter. Färre antal studenter är således i behov av studiemedel för att försörja sig under utbildningen.
Värt att notera i sammanhanget är att specialistsjuksköterskeutbildningen i dag är den enda högskoleutbildning där studenternas
utbildning i stor utsträckning finansieras av arbetsgivaren.
Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen har i vissa fall någon
form av ersättning annat än studiestöd, t.ex. utbildningsanställning
eller studielön, eller följer utbildning i form av uppdragsutbildning.
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med denna ordning?
I utredningens frågeformulär anger de svarande organisationerna i
princip samstämmiga faktorer beträffande för- och nackdelarna med
någon form av ekonomisk ersättning till specialistsjuksköterskestudenter. Fördelar som lyfts är att ekonomisk ersättning under
studietiden uppfattas underlätta för studenterna under studierna och
att fler ges möjlighet att specialistutbilda sig, vilket har ökat antalet
studerande. Flertalet organisationer, framför allt sjukvårdshuvudmän, lyfter fram att studieersättningen ökar deras attraktivitet som
arbetsgivare samt möjliggör i ökad utsträckning än tidigare till att
säkerställa rekryteringsbehovet av specialister. Arbetslivserfarenhet
35

Centrala studiestödsnämnden (CSN). Statistikdatabas (september 2017).
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under studietiden är även något som lyfts i positiv bemärkelse.
Nackdelar som framhålls är utbildningslön ändå riskerar vara en
osäker investering för arbetsgivaren eftersom arbetsgivaren inte kan
säkerställa att medarbetaren stannar kvar på arbetsplatsen efter
avklarad utbildning. Studielön kan även på ett negativt sätt binda studenten till betalande arbetsplats. Genom ekonomisk ersättning har
även sjukvårdshuvudmännen större möjlighet att styra vilka inriktningar som studenterna läser eftersom arbetsgivaren endast betalar
för utbildning inom bristområden i den aktuella regionen.36
Liksom redovisats tidigare, läser studenterna flera examensinriktningar samtidigt genom att de läser delar av varje utbildning och flera
lärosäten, bland annat Karolinska institutet, vittnar om att antal tillgodoräknanden har ökat. Det kan därmed antas att fler studenter
plockar ihop sina egna kurser och inte följer lärosätets programupplägg. Möjligen kan detta vara ett tecken på att inriktningarna inte
anses svara mot det efterfrågade kunskapsbehovet i vården.
6.7.2

Dubbla examina i form av yrkesexamen
och magisterexamen efter avslutad utbildning

Utredningen erfar att flera landsting har beslutat om så kallade dokument för karriär- och lönestegar som ska synliggöra de karriärmöjligheter som finns för en sjuksköterska inom det aktuella landstinget och vilka kriterier som krävs för att erhålla en viss lönenivå.
I dokumenten har vissa landsting valt att uppställa krav på magisterexamen och inte en yrkesexamen som specialistsjuksköterska för att
komma i fråga för till exempel en viss lönenivå. Det förefaller enligt
utredningen som om yrkesexamen inte är den examen som i första
hand efterfrågas av arbetsgivaren. Även yrkesaktiva har till utredningen framfört att de inte i första hand väljer att ta ut yrkesexamen
utan i stället en magisterexamen, eftersom yrkesexamen inte efterfrågas i vården. Detta medför även att de sjuksköterskor som inte
avlagt en specialistsjuksköterskeexamen inte heller har rätt att kalla
sig specialistsjuksköterska.
Som ett resultat av Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningen 2014, framträder ett

36

Bilaga 5.
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mönster i att alltfler lärosäten utfärdar både yrkesexamen och magisterexamen på grundval av samma utbildningsinnehåll. Kvalitetsutvärderingen visade att en majoritet av examensarbetena med en
omfattning om 7,5 högskolepoäng inte höll kvalitetskraven för
utbildningen. Som en åtgärd för att komma till rätta med bristerna
har lärosätena ställt krav på omfattning för det självständiga arbetet
till 15 högskolepoäng. Detta är samma examenskrav för det självständiga arbetet som ställs för en magisterexamen37.
En dominerande uppfattning bland de avnämare till utbildningen
som utredningen har träffat är att de dubbla examina är av godo och
uppges vara en styrka och en förutsättning för att nå examensmålen
för en utbildning på avancerad nivå.38 Att en avklarad specialistsjuksköterskeutbildning ska leda till dubbla examina är även en central
fråga för Svensk sjuksköterskeförening.39
Enligt 7 kap 39 § högskoleförordningen krävs för grundläggande
behörighet till utbildning på forskarnivå dels avlagd examen på avancerad nivå, dels fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Inom
ramen för krav på särskild behörighet för tillträde till utbildning på
forskarnivå ges möjlighet för lärosätena att ställa krav på nödvändiga
kunskaper som krävs för att tillgodogöra sig utbildningen40. Enligt
den praxis som utvecklats vid många lärosäten ställs krav på en omfattning av 15 högskolepoäng för det självständiga arbetet för tillträde till forskarutbildning.
I betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70)
redogörs på ett omfattande sätt om bakgrund och argument för lärosätenas utfärdande av dubbla examina. Enligt nämnda utredning anförs i huvudsak två argument som ska belysa värdet av dubbla examina. För det första – en yrkesexamen måste ha en tydlig akademisk
status i internationell jämförelse, vilket tolkats så att även en generell
examen måste föreligga. För det andra – fortsättningsstudier på avancerad nivå eller forskarnivå förutsätter en generell examen. Båda
argumenten torde ha sin grund i det upplevda behovet av ”akademisering” av yrkesutbildningar som tidigare ej ingått i högskolan men
integrerats i högskolan från 1977. Vid analys av examensmålen för
37

Högskoleförordningen, bilaga 2.
Specialistsjuksköterskeutbildningen, utredning av kvalitet och framtida möjligheter. Karolinska Institutet (Dnr 1–557/2014).
39
Utredning om specialistsjuksköterskeutbildningen. Svensk sjuksköterskeförening 2017.
40
7 kap. 40 § högskoleförordningen.
38
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generella examina respektive yrkesexamina framgår, enligt nämnda
betänkande, att generella examina styrs av mål som tydligare leder
till fortsatta akademiska studier medan yrkesexamina styrs av mål
mer definierade av arbetslivets krav. För att öka yrkesutbildningarnas akademiska status har generella examina och deras mål framstått
som ett användbart verktyg.
I samband med UKÄ:s kvalitetsutvärderingar 2011–2014 framkom att bedömarna fann det problematiskt att samma utbildning
kunde leda till två olika uppsättningar av examensmål. Bedömarna
menade att en yrkesexamen är styrd av andra examensmål än en
generell examen och att det uppstod oklarheter när två examina
utdelades för samma utbildning. Förutom de oklarheter som uppstår
när samma utbildningsgång används för att nå två olika uppsättningar av examensmål är det värt att notera bedömargruppens synpunkt att systemet med dubbla examina riskerar att leda till att ingen
av de två examina blir optimalt planerad och genomförd. Vid Högskoleverkets/UKÄ:s utvärderingar framkom, följdriktigt, att flera
utvärderingar av framför allt vårdutbildningar och tekniska utbildningar resulterade i olika omdömen för den yrkesinriktade respektive den generella examen, trots att det var identiska utbildningar.41
I betänkandet Högre utbildning under tjugo år redovisas även att
regering och riksdag från att ha varit positiva till dubbla examina har
svängt i frågan och i propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) menar regeringen att förutom risken
för missförstånd och otydlighet hos arbetsgivare och utländska
aktörer kan dubbla examen riskerar att signalera att yrkesexamen
inte är tillräckligt bra. I sammanhanget kan vara värt att nämna att
kraven för tillträde till nästa nivå i högskolan till forskarnivå inte
heller begränsas för yrkesexamen på avancerad nivå i förhållande till
en generell examen på avancerad nivå. Kraven för tillträde till utbildning på forskarnivå utgörs enligt 7 kap. 39 § högskoleförordningen,
liksom redovisats ovan.
Mot bakgrund av ovanstående i fråga om dubbla examina rekommenderas i ovan nämnda utredning regeringen att utreda hur en
ändring kan komma till stånd. Utredningen delar bedömningen och
anser inte att ett identiskt utbildningsinnehåll bör kunna ligga till
grund för både en yrkesexamen och en magisterexamen och/eller en
masterexamen.
41

Ibid., s. 283–284.
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6.8

Den verksamhetsförlagda delen
av utbildningen (VFU)

6.8.1

Reglering och omfattning av den
verksamhetsförlagda utbildningen

Av examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen framgår att studenten ska ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen i en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.42
Omfattningen i form av högskolepoäng för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen regleras dock inte i examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen. Det är lärosätena som har
att besluta om omfattningen.
Utredningen erfar att omfattningen på den verksamhetsförlagda
utbildningen varierar mellan olika lärosäten och examensinriktningar med allt från 5 högskolepoäng till 30 högskolepoäng. Den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen utgörs av en eller flera
kurser som examineras och ger högskolepoäng men där kursmomenten och viss undervisning sker i praktisk miljö inom hälsooch sjukvårdens verksamhet. Se även avsnitt 6.3.1.
6.8.2

Statens kostnader för VFU

I samband med att staten övertog huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningarna 2002 beslutade riksdagen utifrån propositionen Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar
(prop. 2000/01:71) att den kliniska praktiken bör regleras i avtal mellan respektive högskola och landsting. Om inte annat överenskoms
mellan högskola och landsting, bör landstinget få ersättning från högskolan för den kliniska praktik som är förlagd till landstingets verksamheter, med 1 200 kronor per student och praktikvecka. Kostnaden
per helårsstudent uppgår i 2002 års nivå till 14 400 kronor.
För att få en uppfattning om hur stor ersättningsnivån för VFU
är i 2018 års prisnivå utgår utredningen från vårdprislappens utveckling mellan 2002 och 2018. Eftersom det i budgetpropositionen för
2002 angavs att prislappen omfattade ersättning för klinisk praktik
42
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kan det anses lämpligt att ersättningen per vecka ökar i enlighet med
prislappen.
Ersättningsbeloppet får vård har ökat utifrån den årliga PLOuppräkning som sker av ersättningsbeloppen för helårsstudenter och
helårsprestationer. En ökning av utbildningsersättningen görs därmed årligen. Det är dock för utredningen oklart om lärosätena har
justerat VFU-ersättningen till vårdgivarna i samma takt som utbildningsersättningens ökning.
Som nämns inledningsvis varierar omfattningen på VFU i specialistsjuksköterskeutbildningen mellan 5 och 30 högskolepoäng. Vid
beräkningen utgår utredningen ifrån ett genomsnitt av VFU:s omfattning till 30 procent av utbildningen, det vill säga 12 veckor (hela utbildningen uppgår till totalt 40 veckor).
Ersättningen för VFU mätt i 2018 års nivå skulle uppgå till cirka
1 800 kronor per student och vecka. Kostnaden för en helårsstudent
uppgår till 21 600 kronor.
För att få en uppfattning om VFU-ersättningen storlek gör utredningen en jämförelse med statens ersättning till landstingen för läkarstudenternas verksamhetsintegrerade lärande eftersom ersättningen
fastställs i ALF-avtalet och kostnaden är därmed känd.
Staten lämnar ersättning till landstingen för medverkan i den
verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare med drygt 72 000
(2015 års nivå) kronor per helårsstudent. Se vidare kapitel 10 för
fullständig ekonomisk redovisning.
6.8.3

Lärosätena ansvarar för examinering av den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen

Även om den verksamhetsförlagda utbildningen enligt riksdagen43
ska regleras genom avtal mellan lärosäte och vårdgivare och genomföras i landstingen eller annan vårdgivares regi är ansvaret för den
verksamhetsförlagda utbildningen inte ett delat ansvar utan ankommer på högskolan eftersom kurserna examineras i högskolan utifrån
målen i respektive utbildnings examensbeskrivning.
Svensk sjuksköterskeförening betonar i en utredning om specialistsjuksköterskeutbildningen vikten av att de teoretiska och
43

Prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17.
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kliniska delarna hålls samman men att det inte får finnas några tvivel
i vårdverksamheten att VFU är lärosätets ansvar.44
Av naturliga skäl behöver samverkan om VFU ske mellan lärosäten och vårdgivare i fråga om planering av tidsperiod, antal dagar/
veckor och om innehållet i VFU. Landstingen ersätts av högskolorna
per student och vecka, som nyss nämnts. Ersättningsnivån fastlades
av riksdagen att gälla från och med 2002 till 1 200 kronor per student
och vecka45.
Det finns en rad problem behäftade med VFU. I enlighet med
direktiven ska utredningen se över samverkan inom ramen för VFU
samt kartlägga lärosätets och vårdgivarens roller i planering av VFU.
Se även avsnitt 5.4.4. Av direktiven till utredningen framgår att bristen på VFU-placeringar i vården leder till svårigheter för lärosätena
att utbilda specialistsjuksköterskor i enlighet med vårdens behov.
Lärosätena behöver komma överens med vårdgivarna om omfattning och ersättning för denna del av utbildningen samtidigt som
sjukvårdshuvudmännen bara kan ta emot ett visst antal studenter vid
ett och samma tillfälle för att behålla en hög kvalitet i utbildning och
handledning. Klinikernas storlek, patientunderlag och tillgången på
kvalificerade handledare är avgörande för en verksamhetsförlagd
utbildning av hög kvalitet.
På specialistsjuksköterskeutbildningen är ett viktigt komplement
till VFU befintliga kliniska träningscentrum, utbildningsmottagningar och utbildningsavdelningar som i vissa fall drivs av lärosäten
i samverkan med vårdgivare. Dessa inrättningar kan enligt avnämare
till utredningen bidra till hög kvalitet av den verksamhetsförlagda
specialistutbildningen med syfte att erbjuda en akademisk lärmiljö,
främja samverkan i team och bidra till ökad vårdkvalitet.
Svensk sjuksköterskeförening anser att det är angeläget att kravställa omfattningen av VFU för samtliga examensinriktningar samt
att åstadkomma en balanserad dialog mellan verksamhet, forskning
och internationella utbildningsströmningar för att garantera kvaliteten i VFU.46

44
45
46

Utredning om specialistsjuksköterskeutbildningen. Svensk sjuksköterskeförening (2017).
Prop. 2000/01:71.
Utredning om specialistsjuksköterskeutbildning. Svensk sjuksköterskeförening (2017).
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Landstingsrevisorernas granskning av VFU
Även Landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting gör bedömningen att de avtal om VFU som ingås mellan Stockholms läns
landsting och vissa lärosäten bör tydliggöras i fråga om innehållsliga
krav på omfattning och kvalitet. Kraven bör även vara uppföljningsbara så att en god kvalitet kan nås.47 Även om revisorernas bedömning enbart gäller villkor inom Stockholms läns landsting och vissa
lärosäten i Stockholmsområdet, anser utredningen att revisorernas
beskrivning stämmer väl in på den problematik kring VFU som även
andra landsting och lärosäten brottas med.
Revisorerna har granskat de krav som uppställs i avtalen med
vårdgivaren om VFU samt den uppföljning som genomförs. Revisorerna menar att avtalen innehåller en alltför generell formulering om
att vårdgivaren ska tillhandahålla utbildningsplatser och i flera avtal
saknas uppgifter om omfattning på VFU. Om krav för VFU skulle
ställas i fråga om omfattning och kvalitet, menar revisorerna att det
i högre utsträckning än i dag skulle gå att säkra tillgången på VFUplatser och i förlängningen skulle vårdgivarna bidra till att landstingets gemensamma kompetensförsörjningsuppdrag kan uppfyllas
i högre utsträckning än i dag. Revisorerna pekar även på att det
delade ansvaret mellan olika delar inom landstingets förvaltning riskerar leda till att styrningen upplevs vara otydlig samt att frågor
hamnar mellan stolarna. Denna risk, menar revisorerna, blir än mer
tydlig när lärosätena tas med i bilden.48
Revisorerna menar även att det saknas strategier inom landstinget
för hur VFU-platser ska kunna frambringas. Därför krävs det tydligare ansvar, styrning och incitament för att möjliggöra att tillräckligt
antal platser med tillräcklig kvalitet ska kunna frambringas.
I fråga om ekonomiska delar har revisorerna i sin granskning gjort
följande iakttagelser. Personalen uppfattar att det saknas tydlighet
kring vem som har ansvar för kompetensförsörjningen i landstinget
och att medel för planerade aktiviteter inte är öronmärkta utan hamnar i en odefinierad pott i verksamheten. Personalen efterfrågar en
strategisk satsning med öronmärkta medel för att bland annat kunna
utveckla handledning och lärandemiljöer i verksamheten i högre grad.
47

Kompetensförsörjning i vården – utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor. Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting, projektrapport (nr 10/2013).
48
Ibid.
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De förändringar som framtidens hälso- och sjukvård för med sig
med bland annat utflyttning av patienter och personal från akutsjukhusen leder till förändrade förutsättningar för VFU, enligt revisorerna. Även vårdvalen innebär fler vårdgivare som VFU behöver
anpassas till. Revisorerna lyfter att vissa av de mer nyetablerade
vårdgivarna upplevt VFU som ett sidoåtagande.
Revisorernas granskning har även visat att krav i avtal och möjligheten att ställa krav på medverkan i VFU hos exempelvis olika
vårdgivare inte till fullo stämmer överens. Även om vårdgivaren
rapporterar att den tagit emot studenter så innebär det inte att de
tagit emot så många som möjligt utifrån vad som regleras i avtalet.
Eftersom antalet distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor på
respektive mottagning inte följs upp är det svårt att ställa krav på en
verksamhet om att de ska bidra med ett visst antal VFU-veckor per
år utöver minsta krav. Revisorerna gör bedömningen att det bör
ställas krav på VFU i fråga om omfattning och kvalitet men även på
handledning och lärandemodell så att klara och uppföljningsbara
krav kan ställas på vårdgivarna.
Lärosätena och vårdgivarna ska som nämnts ovan utifrån riksdagen beslut49 samverka i fråga om VFU vilket sker i olika grad.
Revisionen anser att samverkan är en viktig väg att gå för att förankra
och skapa gemensam riktning vad gäller arbetet med utbildning och
kompetens i landstinget och att den till stora delar fungerar väl. Men
samverkan, betonar revisionen, kan bara ge det som parterna är fullt ut
överens om.50 Utredningen delar revisionens bedömning enligt ovan.
Det finns även en uppfattning bland lärosätena, artikulerad bland
annat av Karolinska institutet, som lyfter fram att det är allmänt känt
att VFU är en stötesten i utbildningen vilket delvis beror på avsaknaden av akademisk kompetens inom omvårdnadsområdet i kliniken. På klinikerna saknas det i hög grad förståelse för vikten av specialisering medan högskolorna främst identifierar framtidens vård på
ett sätt som den kliniska verksamheten inte gör vilket påverkar vårdgivarens roll som beställare.51

49

Prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17.
Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting (2013).
51
Specialistsjuksköterskeutbildningen, utredning av kvalitet och framtida möjligheter. Karolinska Institutet (Dnr 1-557/2014).
50
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Verksamhetsförlagd utbildning inom andra utbildningar

Som nämndes inledningsvis finns inte någon reglering för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i lag och förordning, utöver
riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition Nytt
huvudmannaskap för vårdskoleutbildningar (prop. 2000/01:71) om att
universitet och högskolor bör samverka med landstingen och andra
vårdgivare för att praktikplatser kan tillhandahållas i tillräcklig omfattning och för att utveckla en väl fungerande klinisk praktik. I nämnda proposition slogs även fast att den kliniska praktiken bör regleras i
avtal mellan respektive högskola och landsting senast vid den tidpunkt
då huvudmannaskapet övergår till staten, den 11 januari 2001.52
När det gäller verksamhetsförlagd utbildning för övriga utbildningar i högskolan kan nämnas att staten för läkarutbildningen och
tandläkarutbildningen på central nivå ingått avtal med vissa landsting
i fråga om samarbete om utbildning av läkare och tandläkare, klinisk
forskning och utvecklingen av hälso- och sjukvården. I avsnitten
nedan redogörs i korthet för innehållet i ALF-avtalet53 som avser
läkarutbildningen. För tandläkarutbildningen gäller TUA-avtalet,
vilket inte kommer att behandlas i denna utredning. En kort redogörelse görs även över frågor om den verksamhetsförlagda utbildningen inom ramen för lärarutbildningen.
ALF-avtalet
Det nuvarande ALF-avtalet började gälla den 1 januari 2015 och gäller tillsvidare. Avtalet ingicks mellan svenska staten och Stockholms
läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Örebro
läns landsting och Västerbottens läns landsting. Avtalet upphör att
gälla tre år efter att det sagts upp. Staten har dock rätt att säga upp
avtalet med omedelbar verkan gentemot ett landsting som inte åtgärdat brister i universitetssjukvården.
I avtalet regleras bland annat samarbetet mellan landsting och
universitet, statens ersättning till landstingen för medverkan i den
verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare samt det minsta antal
52

Prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17.
www.vr.se/download/18.41566e4915b6b1121051f2d3/1494586500817/ALFavtal+2015.pdf
53
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helårsstudenter per universitet som staten förväntar sig att landstingen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av
läkare. I avtalet regleras även att en nationell partssammansatt styrgrupp för ALF ska tillsättas.
I avtalet regleras också att regionala avtal ska ingås mellan landsting och vissa angivna lärosäten. De regionala avtalen reglerar i sin
tur bland annat organiseringen av verksamheter som avser forskning,
utbildning och utveckling inom universitetssjukvården, inrättandet
av ett gemensamt ledningsorgan för samarbete mellan landsting och
universitet på jämbördiga villkor och hur gemensam prioritering och
fördelning av ALF-ersättningen ska göras.
VFU inom lärarutbildningen
I propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och
stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) aviserar regeringen en
satsning på en försöksverksamhet för att få en starkare vetenskaplig
grund i skolan. Syftet är att pröva och utveckla modeller som kan
stärka den praktiknära forskningen och som kan lägga grunden till
robusta strukturer för samverkan mellan de som är verksamma i skolväsendet och på universitet och högskolor. Regeringen lyfter fram att
kunskaper och erfarenheter från det så kallade ALF-avtalet inom
hälso- och sjukvården bör kunna tas tillvara när försöksverksamheten utformas.54
I enlighet med ovanstående beslutade regeringen i mars 2017 om
ett uppdrag åt Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå
universitet och Karlstads universitet att planera och genomföra en
försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för
samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom
skolväsendet kring praktiknära forskning. Försöksverksamheten ska
bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet. Enligt regeringens beslut ska de ansvariga universiteten samordna försöksverksamheten mellan sig och
ansvara för att den dokumenteras och utvärderas och att erfarenheterna och resultaten av utvärderingen sprids i syfte att göra det
54

Prop. 2016/17:50. Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, s. 105.

303

Specialistsjuksköterskeutbildning – nulägesbeskrivning

SOU 2018:77

möjligt för andra universitet, högskolor och skolhuvudmän att
använda sig av samverkansmodellerna. Uppdraget avser perioden
2017–2021 och det ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.55
Lärosätena som ingår i försöksverksamhet har skapat en gemensam hemsida där det framgår hur arbetet fortlöper. Där framgår
bland annat att försöksverksamheten syftar till att skapa långsiktigt
hållbara strukturer som vilar på tre ben: forskning, skolverksamhet
och lärarutbildning. Vidare anges att för att nå målet krävs nationellt
likvärdiga och hållbara strukturer som möjliggör ett nära samarbete
som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan verksamheten inom akademin och inom skolväsendet. Inom hälso- och sjukvården har ALF-avtalet möjliggjort en sådan utveckling. ALF-avtalet
är därför en självklar utgångspunkt för uppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning.56
Sedan 2014 finns även en förordning om föreskrifter om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom ramen
för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom lärar- och
förskollärarutbildningar57.
6.8.5

Lärosätenas och hälso- och sjukvårdshuvudmännens
olika roller i planeringen av den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen

Enligt direktiven ska utredningen belysa lärosätenas och hälso- och
sjukvårdshuvudmännens olika roller i planeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen och, lämna förslag på åtgärder för att
kvaliteten i denna del av utbildningen ska förbättras.
Under arbete med att samla in material har utredningen besökt
ett antal lärosäten och ställt frågor om bland annat den verksamhetsförlagda utbildningen. Nedan beskrivning av den verksamhetsförlagda utbildningen är hämtad från Göteborgs universitet och Västra
Götalandsregionen som är ett exempel på samverkan om VFU.

55

Uppdrag om försöksverksamhet med praktiknära forskning. Utbildningsdepartementet.
(U2015/03573/UH och U2017/01129/UH).
56
ulfavtal.se/vad-ar-ulf-/ Se även SOU 2018:19, s. 47 ff.
57
Förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom
lärar- och förskollärarutbildningar.

304

SOU 2018:77

Specialistsjuksköterskeutbildning – nulägesbeskrivning

Universitetets planering av VFU
Göteborgs universitet (GU) har ett ramavtal avseende den verksamhetsförlagda utbildningen för studerade inom akademiska vårdutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. För samverkan enligt
detta avtal har parterna gemensamma organ på två nivåer: en regional
samverkansgrupp (RGS) som behandlar övergripande frågor gällande det utbildningsuppdrag som regleras av avtalet, samt lokala samverkansgrupper (LOS) varav Vårdsam utgör den Göteborgsbaserade
med fokus på i huvudsak operativa frågor.
RGS består av lika antal ledamöter från Västra Götalandsregionen
(VGR) och från de fyra lärosätena i regionen (GU, Högskolan i
Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst). Samtliga lärosäten
ska vara representerade och ledamöterna i RGS utses inom respektive organisation. Ledamöterna ska ha mandat att besluta i övergripande frågor som omfattas av avtalet.
Vårdsam består av företrädare för universitetet, vårdgivare (landsting och kommun samt vissa privata vårdgivare) och eventuellt andra
avnämare till utbildningen. Vårdsam har möten tre gånger per termin
och behandlar bland annat verksamhetsplanering, de olika utbildningsprogrammens behov av VFU-platser, när i tid VFU:n ska äga
rum, eventuella förändringar av redan beslutad dimensionering av
VFU samt andra centrala frågor så som IT-miljön och utdrag ur till
exempel belastningsregister. Samverkan och kontakter mellan parterna i Vårdsam kännetecknas utöver de återkommande terminsmötena av en tät, löpande och informell dialog med korta kontaktvägar med mer intensiva dialoger vissa perioder på terminen.
Universitetets beställning av VFU-platser till landsting och andra
vårdgivare föregås av en behovsinventering över antalet VFU-platser
från respektive utbildningsprogram. Behovet ska kommuniceras
från programmen till planeringsfunktionen i god tid före beställningen görs gentemot vårdgivarna. Behovet ska inte komma som en
överraskning.
VFU-platser beställs från universitetet till vårdgivarna i ett webbbaserat förmedlingsverktyg ”Praktikplatsen.se”, i vilket utbildningssamordnarna på universitetet lägger in det antal platser som överenskommits med vårdgivarna. Studenterna kan vid en utsatt tid själva gå
in och söka VFU-platser i verktyget. Vårdverksamheten, lärare och
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handledare har också tillgång till verktyget och kan följa hur platstillgången utvecklas.
Vårdgivarens fördelning av VFU-platser
Studierektorsfunktionen vid VGR tar emot beställningsunderlaget
om VFU-platser från universitetet. Studierektorsfunktionen samarbetar sedan med huvudhandledarna i verksamheterna och föreslår
en fördelning av antal VFU-platser per enhet. För vissa utbildningsprogram samordnar huvudhandledarna planeringen och fördelningen av VFU-platser.
VGR anger att de i princip alltid klarar uppdraget inom regionen
men i sällsynta fall händer det att studenter får göra sin VFU utanför
regionen. För att klara av uppdraget krävs ibland möten med vårdverksamhetens chefer. Om universitetet följer de uppsatta tidsramarna för planeringen av antal platser menar VGR att de klarar av
att ta emot det överenskomna uppdraget. Om behov utanför detta
uppstår kan VGR säga nej.
Om en ökning av platser ska ske måste det ske i dialog med vårdverksamheten i god tid och en indelning utifrån prioriteringsordning
görs för att fördela platserna.
Reflektioner från representanter i Vårdsam om VFU-planering
Verktyget för planering av VFU-platser är nödvändigt. Dialogen i
Vårdsam är avgörande för att kommunicera tillgång och efterfrågan
mellan parterna. Den löpande informella kontakten är viktig eftersom tillgången på platser kan vara avhängigt vissa personer. Kommunikationen är således av yttersta vikt.
Planeringen av VFU kräver resurser och är en avgörande fråga
hos båda parter för att lyckas med uppdraget. Detta gäller i synnerhet för planeringsfunktionen på VGR som behöver ha samtal med i
stort sett samtliga klinikchefer i god tid före terminsstart för att förankra och diskutera vilken möjlighet kliniken har att ta emot studenter. I takt med att personalsituationen blivit mer ansträngd har
viljan hos vårdgivarna att ta emot VFU-placeringar minskat. Ett ökat
deltagande från privata såväl som kommunala vårdgivare efterfrågas.
I Västra Götalandsregionen är det till exempel endast ett fåtal privata
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vårdgivare som tar emot VFU-placeringar. En förklaring som kommunerna uppger som orsak till bristen på VFU-placeringar är att kommunen har få sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor anställda i
sin verksamhet och därför inte har resurser för handledning.
En stimulansåtgärd som skulle underlätta VFU-placeringar är att
vårdgivaren avsatte resurser till handledarna i form av lönepåslag
eller arbetstidsförkortning i likhet med vad som sker inom till exempel ALF-avtalet. Det skulle stimulera fler sjuksköterskor att åta sig
handledaruppdrag och öka möjligheten för den enskilda kliniken att
ta emot studenter och samtidigt öka kvaliteten på VFU genom att
skapa ”luft” i systemet. I dag är många verksamheter pressade och
fokuserar på vårduppdraget i första hand till följd att VFU-uppdraget blir lidande. Ytterligare en åtgärd som skulle underlätta VFUsamordningen är att stärka utbildningsuppdraget till landsting och
andra vårdgivare. Avsaknaden av ett formellt uppdrag medför att det
i princip blir en ny diskussion och förhandling om antal platser varje
termin. Detta tar mycket kraft och resurser i anspråk som skulle
kunna läggas på att öka kvaliteten i VFU i stället för till planering av
densamma.
Vad innebär bristen på VFU-platser för studenterna?
Den samlade volymen av studenter på hälso- och sjukvårdsutbildningar som ska VFU-placeras tenderar att vara omfattande. Det är
därmed en grannlaga uppgift för lärosätet att planera VFU-perioderna så att minsta möjliga överlappning sker. Bristen på platser
drabbar studenterna och de avnämare som arbetar med dimensionering och planering av VFU-platser anger till utredningen att det är
problematiskt att kommuner och privata vårdgivare inte har möjlighet att ta emot studenter på VFU i högre utsträckning än i dag.
För studenterna innebär bristen på platser att de inte alltid kan
räkna med att få VFU-placering i närheten av bostaden eller på
studieorten. Det förekommer att studenter själva behöver bekosta
resor och boenden för att få en VFU-placering. Även sena besked
nära inpå kursstart påverkar studenternas möjligheter att planera sin
VFU58.

58

Vårdförbundet students rapporter om VFU (2016; 2018).
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Vilka olika roller har lärosätet och hälso- och sjukvårdshuvudmännen
i planeringen av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen?
Av utredningens frågeformulär framgår att en majoritet av de
svarande organisationerna anser att lärosätets och hälso- och sjukvårdshuvudmännens olika roller i VFU ska regleras genom avtal.
Den vanligaste ordningen uppges vara att vårdgivaren identifierar
och tillhandahåller antal VFU-platser, samt handledare, och att lärosätet planerar och genomför utbildningen.
Vårdförbundet menar att lärosäten och sjukvårdshuvudmännen
bör ha ett gemensamt delat ansvar. Flera svarande organisationer
framhåller vikten av att planering av VFU sker i samverkan mellan
lärosäten och sjukvårdshuvudmännen.
Hedemora kommun uppger att det i kommunen finns för få specialistsjuksköterskor och att kommunen därför har små möjligheter
att ta emot specialistsjuksköterskestudenter på verksamhetsförlagd
utbildning.59

6.9

Läraranställningar på
specialistsjuksköterskeutbildningen

För högskolans lärare finns bestämmelser i högskolelag och högskoleförordning (se avsnitt 5.5.3). Av 3 kap. högskolelagen följer att
i en lärares arbetsuppgifter får det ingå att ha hand om utbildning
eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter
hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och
den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete
vid högskolan.
Lärarna på specialistsjuksköterskeutbildningen behöver hålla sig
à jour med vårdens utveckling för att utbildningen ska kunna ges i
enlighet med den utveckling som sker i vården. Det handlar om nya
arbetssätt som utvecklas och olika handhavanden i mötet med
patienterna. Lika viktigt är det att vården utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lärarna på specialistsjuksköterskeutbildningen har härmed en viktig uppgift att vara en brygga mellan högskolan och vården i syfte att stärka kvaliteten på utbildningen

59

Bilaga 5.
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men även genom att bidra till en evidensbaserad och patientsäker
vård.
Enligt vad utredningen erfar förekommer det vid ett flertal lärosäten att specialistsjuksköterskor har en anställning vid högskolan
men en viss del av arbetstiden är förlagd i vården (se även avsnitt 5.5.3). Benämningen på den här formen av anställning varierar
i både hälso- och sjukvården och vid olika lärosäten. De begrepp som
förekommer är förenad anställning, delad anställning och kombinationsanställning. I detta betänkande används antingen förenad anställning när det är fråga om en anställning i enlighet med bestämmelser i lag60, eller delad anställning för de fall regleringen är oklar.
Utredningen menar att det finns en enighet hos vårdgivare och lärosäten kring fördelarna med delade anställningar. Fördelarna uppges
vara att läraren blir en nod eller central punkt för samverkan mellan
båda verksamheterna samt utgör stöd för de kliniska handledarna i
fråga om till exempel utbildningens examensmål och är samtidigt ett
stöd för studenterna.
Formerna för de delade anställningarna varierar för respektive
lärare och lärosätena har även olika upplägg. Utredningen menar att
det saknas tydlighet och transparens kring vad som ska gälla för
delade anställningar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Oklarheterna för att komma i fråga för en delad anställning upplevs
av vissa avnämare som utredningen varit i kontakt med att det är upp
till den enskilde läraren i fråga att både ta initiativet till och se till att
”ordna” med det praktiska arbetet för att få till stånd en delad anställning. Det nätverkande och förankring hos respektive verksamhetsledning som krävs för att få till stånd en förenad anställning,
framhålls som avgörande men även krävande för den enskilde individen. Det saknas till exempel transparens och förutsebarhet om vilka kompetenskrav som krävs för att komma i fråga för en anställning
vilket gynnar informella strukturer.
Mot bakgrund av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor tillsammans med läkare utgör den största yrkesgrupper i vården vill
utredningen lyfta fram vad som gäller i fråga om delade anställningar
för läkare.61
60

3 kap. 8 § högskolelagen och 4 kap. 2 § högskoleförordningen.
Enligt statistik från Socialstyrelsen är de vanligaste legitimationsyrkena var sjuksköterska
och läkare vilka tillsammans utgjorde över hälften av den sysselsatta legitimerade hälso- och
sjukvårdspersonalen år 2015. www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/
halso-ochsjukvardspersonal
61
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Regleringen av läkares förenade anställningar framgår av högskolelag och högskoleförordning och innebär att en anställning som
lärare vid en högskola får vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för
medicinsk utbildning och forskning (se avsnitt 5.5.3).62
En förenad anställning för läkare som lektor/professor är en statlig tjänst och är en heltidsanställning inom lärosätets eller högskolan.
Staten är huvudarbetsgivare. Behovet av tjänsten grundar sig på universitetets kompetensförsörjningsplaner och universitetets del finansieras oftast av fakultetsmedel.
För den kliniska delen utgår ett befattningsarvode som betalas av
landsting/region. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av summan av ersättning för den statliga tjänsten tillsammans med befattningsarvodet. Att den pensionsgrundande inkomsten ses som en sammanlagd inkomst är viktigt för att undvika att befattningsinnehavaren
diskrimineras vid uträknande av pensionsgrundande inkomst. Samråd
med landsting/region görs avseende den kliniska delen.
Att anställningen utlyses i konkurrens och kraven för anställningen är tydliga bidrar till att potentiella intressenter kan ansöka på
lika villkor, till skillnad från för sjuksköterskor som själva i stor utsträckning måste förutse ett behov och se till att en anställning
kommer till stånd.
Förekomsten av delade anställningar i verksamheten leder till
ökad forskningsanknytning för lärare och handledare i utbildningen.
Grunden för all högskoleutbildning är att den vilar på vetenskap och
beprövad erfarenhet varför en delad anställning är ett av fundamenten för att den evidensbaserade kunskapen ska komma vården till
del. Respektive lednings initiativ, lärosäte och vårdgivare, kan inte
underskattas när det gäller planeringen av kompetensbehoven eftersom det är genom professionerna och medarbetarnas kunskaper som
en säker och god vård kan tryggas.

62

3 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) och 4 kap. 2 § högskoleförordningen.
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inom
Hög medelålder
området hälsovetenskap
för forskande och undervisande personal
Statistik från UKÄ för 2017 om åldersfördelningen för forskande
och undervisande personal inom ämnesområdet hälsovetenskap
visar att flest antal anställda finns i åldersgruppen 60 år och uppåt.
Antal anställda med en ålder på 60 år eller över, uppgår till totalt
466 individer vid universitet och högskolor.63
Antalet anställda inom ämnesområdet hälsovetenskap uppgår till
totalt 1 539 individer varav 252 stycken inom åldersspannet 50–54 år
och i åldersspannet 55–59 år finns 266 individer. Det totala antalet
anställda i åldersspannet 50–60 år och över, uppgår därmed till
984 individer, vilket motsvarar 64 procent av det totala antalet anställda. I åldersspannet 35–49 år finns 511 personer vilket utgör 33 procent
av det totala antalet anställda inom ämnesområdet hälsovetenskap.
För att få veta hur åldersstrukturen ser ut för undervisande och
forskande personal på specialistsjuksköterskeutbildningen har utredningen efterfrågat underlag från de lärosäten som har examenstillstånd för specialistsjuksköterskeutbildningen. Av underlaget framgår
att medelåldern är hög överlag och främst för anställningskategorierna lektor och professor med en medelålder i åldersspannet 54–
60 år. Materialet är inte heltäckande eftersom alla lärosäten inte inkommit med underlag och därför kan inga säkra analyser dras utifrån
materialet. Av de uppgifter utredningen har fått kan ändå skönjas ett
mönster i fråga om en åldrande personalgrupp.64
Kliniska handledare i vården
Inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen behöver det
finnas kliniska handledare i vården. Det finns inga krav eller bestämmelser i lag om vilka kunskaper och kompetenser som de kliniska
handledarna ska ha. Till handledarens uppgift hör bland annat att ha
kunskap om examensmålen för den del av utbildningen och de mål
som ska tränas och examineras i relation till den aktuella VFU-platsen. Handledaren bör då rimligen ha viss pedagogisk färdighet, kunna vägleda och ge stöd till studenten samt följa dennes kunskapsutveckling.
63

UKÄ: www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror/statistikomrade.html?
statq=https%3A%2F%2Fstatistik-api.uka.se%2Fapi%2Ftotals%2F58%3Funiversity%
3D1%26year%3D2017%26group_slug%3Da2c396bb5d1300e7464d281fd87c98b486ce6fae
64
Inhämtade uppgifter från lärosäten med tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen
(U 2017:08 Dnr: Komm2018/00054-23).
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Utredningen erfar att de flesta landsting och vissa kommuner
själva beslutat om kompetenskrav och utbildning för de kliniska handledarna. Exempel på sådana krav kan vara examen som specialistsjuksköterska och genomgången handledarutbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller annan motsvarande utbildning som tillhandahålls av
vårdhuvudmannen. De handledarkurser som lärosätet erbjuder är
eftersökta och vårdgivare visar intresse och förståelse för behovet av
handledarutbildning för kliniska handledare. Ändå vittnar både lärosäten och vårdgivare om att det är en relativt stor brist på utbildade
handledare och förklaringen till detta tycks vara bristen på personal
och övrig kapacitetsbrist i vården vilket leder till att utbildning och
handledning prioriteras ner till förmån för vårdproduktion.
Hur upplever kliniska handledare sin roll?
I en litteraturstudie från Högskolan i Gävle görs en beskrivning av
hur handledande sjuksköterskor upplever sin roll som klinisk handledare av sjuksköterskestudenter samt vilket behov av stöd de gett
uttryck för. Resultaten från studien visar att de flesta sjuksköterskorna upplevde det stimulerande att handleda även om tidsbrist,
stress och dålig planering upplevdes negativt. Handledarna hade behov av tydligare riktlinjer om handledarrollen för att kunna ta ansvar
för ett bra studentresultat. Handledarna gav uttryck för rollen kräver
utbildning, feedback, stöd och uppskattning. Många uppgav även att
de behövde mer stöd än vad de fick. Studien betonar vikten av planering och stöd för att den kliniska handledaren ska fungera på bästa
sätt. Andra viktiga faktorer var en god och tydlig kommunikation,
tillgängliga strategier och ett uttalat gemensamt ansvar.65

65

Mårtensson, E. (2012) Luft under vingarna – sjuksköterskans upplevelser av att handleda
sjuksköterskestudenter i klinisk utbildning.
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Förekomsten av kliniska lektorat och professorer
i vårdvetenskap vid universitet och högskolor
Professorsnätverket i omvårdnad/vårdvetenskap gjorde 2017 en sammanställning av enkätsvar om kliniska kombinationsanställningar66
för disputerade sjuksköterskor vid svenska lärosäten.67 Av sammanställningen framgår förekomsten av kliniska lektorat och kliniska professorer vid universitet och högskolor.

Sammanställning av professorsnätverket i omvårdnad/vårdvetenskap (2018-03-09)

Drygt 60 procent av de tillfrågade lärosätena uppger att de har inrättat
kliniska lektorat i verksamheten och knappt 40 procent av de som
svarat på enkäten har uppgivit att det inte förekommer. Förekomsten
av kliniska lektorat eller lektorat varierar mellan olika lärosäten. Vid
Göteborgs universitet finns det 30 stycken och vid Lunds universitet
29 stycken. Vid Umeå universitet finns det 15 kliniska lektorat och vid

66

Kombinationsanställningar kan i avsnittet utgöras av förenade anställningar enligt bestämmelser i högskolelag och högskoleförordning och av s.k. delade anställningar där villkoren för
anställningen avtalats mellan respektive högskola och vårdgivare.
67
Sammanställning av professorsnätverket i omvårdnad/vårdvetenskap. Anna Ehrenberg. (2018).
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Linköpings universitet 13 stycken. Av de högskolor som har inrättat
kliniska lektorat handlar det om mellan 1 och 5 stycken.
Den organisatoriska placeringen för de kliniska lektoraten varierar i stor grad inom olika verksamheter och de flesta anställningar
samfinansieras med till exempel landsting och kommuner.
På frågan om vad som ingår i uppdraget på klinik för respektive
anställning lyfts följande fram. Vård och verksamhetsutveckling,
undervisning, studentbedömningar, driva och handleda olika forskningsprojekt, stötta sjuksköterskor i dessa frågor, verksamhetsutveckling, driva frågor om patientsäkerhet och infektionsprevention. Omvårdnadshandledning, föreläsa i seminarieserier, forskning
och handledning, samordna olika nationella och internationella samarbeten.

Sammanställning av professorsnätverket i omvårdnad/vårdvetenskap (2018-03-09)

Förekomsten av kliniska professorer i vårdvetenskap vid universitet
och högskolor uppgick för 2017 enligt professorsnätverkets sammanställning till drygt 40 procent. Av de tillfrågade uppgav knappt
60 procent att kliniska professorer inte förekommer i verksamheten.
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Sammanställningen visar att kliniska lektorat förekommer i högre
grad än kliniska professorer.

Källa: Sammanställning av professorsnätverket i omvårdnad/vårdvetenskap (2018-03-09).

Den kliniska inriktningen och placeringen för de kliniska professorerna varierar mellan olika lärosäten. Områden som förekommer är
onkologi, kardiologi, reumatologi, geriatrik högteknologisk vård/
transplantation, palliativ vård, kärlklinik och ortopedi. En majoritet av
de svarande lärosätena uppger att de kliniska professorerna samfinansieras med landsting och kommuner. I de flesta fall står lärosätena för
merparten av kostnaderna, cirka 50–80 procent per anställning.
Inom anställningen ingår bland annat följande uppgifter i den kliniska verksamheten. Mottagning med patienter, verksamhetsutveckling, ledning, egen mottagning, forskning, patientansvar, vårdutveckling, handledning, leda förbättringsarbeten, ansvara för att fortbilda personal samt arbete med patientsäkerhets och kvalitetsfrågor.
De tillfrågade fick även svara på frågan om hur de tycker tjänstekonstruktionen och samarbetet med vårdgivaren fungerar. Bland
svaren återfinns följande. Anställningarna förbättrar samarbete och
samverkan, utgör brobyggare. Anställningarna uppges även ha stor
betydelse för samverkan och utveckling av kvalitet i undervisning,
forskning och verksamhetsutveckling. Det krävs dock fortlöpande
dialog och avstämning om dessa anställningar mellan ledningsnivåer
vid lärosätet och vårdgivaren. Vissa angav att uppdraget är svårt för
att få tiden att räcka till. Anställningarna bidrar dock med viktig
input och forskning på både lärosätet och klinik. Vissa svårigheter
att hitta rätt arbetsuppgifter och fysisk placering på sjukhuset.
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Uppdragsutbildningen har minskat

Uppdragsutbildning innebär att någon beställer en utbildning av en
högskola eller ett universitet och bygger på att ett avtal sluts mellan
uppdragsgivaren och lärosätet. Uppdragsgivaren kan exempelvis vara
ett företag som beställer en skräddarsydd kurs för fortbildning av sina
anställda (se avsnitt 5.3.2).
Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor har utvecklats
mot att fler program har startats till nackdel för utbudet av fristående
kurser. Antalet helårsstudenter på fristående kurser, bland annat
inom vård och omsorg har minskat sedan 201068. Samtidigt som fristående kurser inom ämnesområden inom utredningens område kan
ha svårt att få ekonomisk bärighet över tid och att lärosätena därmed
har svårt att prioritera kurser av kortare karaktär för att de redan har
intecknat medlen i anslaget till fördel för andra utbildningar leder till
att lärosätena anser sig tvingade att ge utbildning i form av uppdragsutbildning för att kunna tillgodose vårdgivarens behov av kompetensutveckling.
Utredningen erfar att uppdragsutbildningen trots detta har minskat över tid eftersom flera landsting och regioner fattat principbeslut
om att inte köpa utbildning som redan ges i det ordinarie utbildningsutbudet.
Det förekommer även att lärosätena ger specialistsjuksköterskeutbildningen inom ramen för den tolfte inriktningen i form av uppdragsutbildning. Detta för det fall inriktningen anses vara för smal
för en bredare studentgrupp. Sådan utbildning är oftast initierad av
arbetsgivaren och avser en begränsad grupp, vid ett par enstaka tillfällen. Det är värt att påminna om att lärosätena inom ramen för
uppdragsutbildning är mer flexibla och kan skräddarsy inriktningar
eftersom ersättningen för utbildningen överenskoms mellan lärosäte
och vårdgivare på förhand vilket ger lärosätena full kostnadstäckning
och leder inte till ekonomisk förlust.

68

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år.
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Specialistsjuksköterskeutbildningen bedrivs
som distansutbildning i stor omfattning

I rapporten Distansutbildning i svensk högskola (2017:18) konstaterar
Universitetskanslersämbetet att antalet studenter inom distansutbildningen har ökat som läser samhällsviktiga utbildningar inom
vård- och lärarutbildning. Myndigheten anser att distansutbildning
skulle kunna vara en pusselbit för att öka och stärka utbildningen
inom dessa områden. Utredningen delar denna uppfattning.
Regeringen gör i propositionen En sammanhållen politik för Sveriges
landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (prop. 2017/18:179) bedömningen att en förbättrad tillgång till distansutbildning bidrar till att
höja utbildningsnivån i landsbygderna och ökar utbudet av högutbildad arbetskraft till nytta för landsbygdsföretag och kommuner,
samt möjliggör för både kvinnor och män att utbilda sig för kvalificerade arbetstillfällen på landsbygden. Tack vare digitaliseringen
och utvecklingen av ny teknik kan utbildning numera erbjudas på
fler sätt än tidigare, vilket förbättrar möjligheterna att erbjuda utbildning i alla delar av landet. Gränserna mellan campus- och distansutbildning håller på att suddas ut och i dag bedrivs ett pedagogiskt
utvecklingsarbete kopplat till distansutbildning vid ett flertal lärosäten. Andelen distansstudenter vid olika universitet och högskolor
skiljer sig dock mycket åt. Fortsatt utveckling av distansutbildningen måste ske med bibehållna krav på god kvalitet. Regeringen
avser därför att ge universitet, högskolor och anordnare av yrkeshögskoleutbildning ökade möjligheter att utveckla sitt distanspedagogiska arbete och för detta syfte avsätta särskilda medel. Syftet är
att förbättra kvalitet och genomströmning i distansutbildning69 Utredningen delar regeringens bedömning i denna del.
Enligt statistik från UKÄ har kurser inom specialistsjuksköterskeutbildningen och förskollärarutbildningen flest registreringar för
läsåret 2015/16, strax under 7 000. Sedan 2011/12 har det även skett
en ökning av registreringar på programkurser inom specialistsjuksköterskeprogrammen.
Generellt sett har distansutbildning i högskolan för tidsperioden
2007/08 till 2016/17 utgjort mellan 12 och 15 procent av den totala
utbildningsvolymen. Jämfört med den totala utbildningsvolymen
69

Prop. 2017/18:179. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som
håller ihop.
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utgör distansutbildning i genomsnitt för de studerade läsåren 16 procent av kvinnors högskoleutbildning och motsvarande siffra för männen är 11 procent. En jämförelse av studietakten mellan fristående
kurser och program visar att program i större utsträckning än fristående kurser går på helfart. Läsåren 2016/17 gick 59 procent av
programmen på helfart medan motsvarande siffra för fristående
kurser var 22 procent. Prestationsgraderna på programkurser på
distans inom yrkesexamensprogram läsåret 2013/14 var relativt
höga, 89 procent för kvinnor och 77 procent för män. På fristående
kurser på distans presterade studenterna dock sämre – kvinnorna tog
55 procent av de registrerade poängen och männen tog 48 procent
av de registrerade poängen.70
Mellan läsåren 2007/08 och 2010/11 ökade utbildningsutbudet från
7 659 till 9 982 poänggivande distansutbildningar. Därefter skedde en
successiv minskning och 2016/17 fanns 7 332 sökbara distansutbildningar. Att antalet kurser var som högst 2010/11 beror på att staten då
tillfälligt byggde ut högskolan vilket gjorde att lärosätena kunde ta
emot fler studenter än någonsin. Ungefär 90 procent av distansutbildningarna ges som fristående kurser och läsåret 2016/17 fanns 6 833 sökbara fristående kurser. Antalet sökbara programutbildningar på distans
har för de studerade läsåren pendlat runt 500 per läsår och läsåret 2016/17 var antalet 499. Detta visar att nedgången i utbildningsutbudet på distans i huvudsak beror på en nedgång i antalet fristående
kurser.71
6.11.1

Lärosätenas strategier för distansutbildning

Det vanligaste skälet till att lärosätena har en strategisk plan för och
erbjuder distansutbildning är enligt UKÄ:s kartläggning72 för att öka
den breddade rekryteringen, det livslånga lärandet och för att kunna
underlätta för dem med en pågående yrkeskarriär att vidareutbilda
sig. Den viktigaste delen i det strategiska arbetet med distansutbildning, enligt merparten av lärosätena, var den pedagogiska och tekniska utvecklingen för distansundervisning.
Det stora flertalet lärosäten angav att de arbetar med distansundervisning som verktyg för fortbildning för yrkesverksamma.
70
71
72

Distansutbildning i svensk högskola. Universitetskanslersämbetet. 2017:18.
Ibid.
Ibid.
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Som exempel på framtida möjligheter med distansutbildning anges
fördelen att slippa flytta eller sluta arbeta och ändå kunna studera
samt fördjupa och vidareutveckla möjligheter för yrkesverksamma
samt samverkan med det omgivande samhället genom att lärosätena
genom distansutbildning kan bistå med vidareutbildning.
Bland de utmaningar med distansutbildning som anges är kostnaden för utveckling av distansutbildning är hög och att yrkesverksamma saknar incitament för att delta i examinerande moment vilket
i sin tur påverkar lärosätets finansiering.
Av utredningens frågeformulär framgår att en majoritet av de
svarande organisationerna förhåller sig positiva till distansutbildning
och det råder stor samstämmighet kring vilka möjligheter och utmaningar som distansutbildning innebär. Den geografiska obundenheten och flexibiliteten betonas starkast. Den geografiska obundenheten uppges möjliggöra för fler individer att studera och i
förlängningen även att fler orter i landet får tillgång till specialistkompetens. Flera lärosäten lyfter att distansutbildning är, eller har
potential att vara mer resurseffektivt. Klinisk träning och vissa examinationsmoment anges som en utmaning både att få till och för att
den verksamhetsförlagda utbildningen anses kräva obligatoriska träffar. Det framhålls även att distansutbildning innebär en pedagogisk
utmaning för lärarna som kräver omfattande planering. Många lärosäten anger att genomströmningen är lägre och förklarar detta genom
sämre studiesocial miljö och att många studenter arbetar parallellt,
vilket tar fokus från studierna.73

6.12

Kvalitetsutvärdering av
specialistsjuksköterskeexamen 2014

I utredningens direktiv görs bedömningen att en översyn av specialistsjuksköterskeexamen är befogad mot bakgrund av bland annat
UKÄ:s kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningen
2014. Den nationella bedömargruppen som ansvarade för utvärderingen belyste i sitt yttrande till beslutet att examensbeskrivningen
för utbildningen kan behöva ses över och moderniseras. I följande
avsnitt redogörs för UKÄ: s utvärdering av utbildningen.

73

Bilaga 5.
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Högskolelagens krav på hög kvalitet i utbildningen

Lärosätenas verksamhet ska enligt högskolelagen avpassas så att en
hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen74. Universitetskanslersämbetet är den myndighet som har ansvar för att granska utbildningarnas kvalitet och resultat. Med resultat avses hur väl den aktuella
utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. UKÄ:s utvärderingar granskar i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.75 Om det vid en
kvalitetsgranskning av utbildningen framkommer att högskolelagens krav inte är uppfyllda för en viss examen som lärosätet har
tillstånd att utfärda ska Universitetskanslersämbetet uppmana lärosätet att inom viss tid avhjälpa bristerna. Finns bristerna helt eller till
väsentlig del kvar sedan tiden för uppmaningen har gått ut, får UKÄ
besluta att lärosätet inte längre får utfärda en sådan examen som
bristerna avser.76 Se även avsnitt 5.4.
6.12.2

Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning 2014

Inom ramen för det kvalitetssäkringssystem som var gällande mellan
åren 2011 och 2014 genomförde Universitetskanslersämbetet en
kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen. Granskningen omfattade 134 utbildningar som ledde till specialistsjuksköterskeexamen och examen i omvårdnad/vårdvetenskap på avancerad
nivå.77
Granskningen av specialistsjuksköterskeexamen bestod av utbildningar vid 25 lärosäten för tio av elva inriktningar. Examen med inriktning mot medicinsk vård omfattades inte av utvärderingen. Sammanlagt granskades 105 inriktningar.78
Utvärderingarna genomfördes av externa sakkunniga även kallade bedömargrupp som består av ämnesexperter från svenska och
nordiska lärosäten, studenter och företrädare för arbetslivet. Det

74

1 kap. 4 § högskolelagen.
Uka.se, kvalitet.uka.se/om-utvarderingarna.html
76
1 kap. 13–14 §§ högskolelagen.
77
Uka.se.
78
Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen. Universitetskanslersämbetet (Reg.
nr. 411-00440-13).
75
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underlag som gruppen grundade sina bedömningar på var studenternas självständiga arbeten (uppsatser och examensarbeten), lärosätets självvärdering, studenternas erfarenheter (gruppintervjuer)
samt enkäter till tidigare studenter. Bedömargruppen redovisade sin
bedömning i form av ett yttrande om hur väl studenterna uppfyllde
vissa av utbildningens examensmål. I yttrandet lämnade bedömargruppen även ett omdöme om hur väl studenterna uppfyllde respektive examensmål. Måluppfyllelsen för varje utvärderat examensmål
angavs efter en tregradig skala: ”Mycket hög”, ”Hög” och ”Bristande”. Bedömargruppen motiverade sin bedömning för varje mål
och redovisade vilket/vilka underlag de använt för bedömningen.
Bedömargruppens yttrande avslutades med en rekommendation till
samlat omdöme för den utvärderade utbildningen. Det samlade omdömet angavs på en tregradig skala: ”Mycket hög kvalitet”, ”Hög
kvalitet” och ”Bristande kvalitet”. Universitetskanslersämbetet fattade beslut baserat på bedömargruppen yttrande. Om en utbildning
fick det samlade omdömet ”Bristande kvalitet” fick lärosätet sitt
examenstillstånd ifrågasatt. Det var denna bristande måluppfyllelse
som universitet/högskolan skulle åtgärda för att få behålla examenstillståndet. Efter ett år följde Universitetskanslersämbetet upp ifrågasättandet. Uppföljningen gjordes av bedömare som återigen gav
förslag till UKÄ om bristerna åtgärdats i tillräcklig grad. Om lärosätet
hade rättat till bristerna i utbildningen drogs ifrågasättandet tillbaka
av Universitetskanslersämbetet. Om UKÄ ansåg att bristerna inte
rättats till drogs tillståndet att ge examen in. Högskolan kunde även
välja att lägga ner utbildningen.79
6.12.3

Ett stort antal utbildningar med bristande kvalitet

Av de 105 utbildningarna fick 74 utbildningar omdömet bristande
kvalitet vilket uppgår till 70 procent av totala antalet utbildningar.
26 utbildningar fick omdömet hög kvalitet (25 procent), och fem
utbildningar fick omdömet mycket hög kvalitet (5 procent). För
fem av inriktningarna (kirurgi, onkologi, äldrevård, operation, barn
och ungdom) ansågs kvaliteten vara bristande för i stort sett samtliga
utbildningar. Fem lärosäten ansågs ha särskilt många utbildningar
med brister. Högskolan i Halmstad hade brister på fyra av fyra
79

Uka.se, http://kvalitet.uka.se/om-utvarderingarna.html
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inriktningar, Karolinska institutet hade brister på nio av tio, Mittuniversitetet hade brister på sex av sju, Lunds universitet visade sig
ha brister på åtta av tio och Umeå universitet uppvisade brister på
åtta av tio inriktningar. Fyra lärosäten hade inga utbildningar med
brister, Högskolan Kristianstad, Malmö Högskola, Högskolan i
Skövde och Ersta Sköndal högskola.80
De huvudsakliga bristerna
Bedömargruppen valde ut sex olika examensmål som granskades och
som även stämdes av med lärosätena. Tre av examensmålen kunde
bedömas i huvudsak granskas mot bakgrund av de självständiga
arbetena. För övriga tre mål var självvärderingen och intervjuerna det
viktigaste bedömningsunderlaget. De huvudsakliga bristerna kunde
hänföras till tre olika examensmål, varav flest brister på examensmålet som anger att studenten ska ”visa förmåga att med helhetssyn
på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter …”. De förbättringsåtgärder som bedömarna nämner handlar om studieformer, lärarnärvaro,
examinationsformer och undervisningsgrad. Bedömargruppen ansåg
även att det behövs fler forskningsaktiva lärare och att lärosätena bör
ta ett större ansvar för examinationen av den verksamhetsförlagda
utbildningen. Omfattningen och innehållet på det självständiga
arbetet, vilket inte är reglerat i förordning, nämns också som problematiskt. Några utbildningar hade vid tiden för utvärderingen valt
att ha en uppsats om 15 högskolepoäng, medan andra utbildningar
hade valt att i stället låta studenterna göra en så kallad projektplan
med en omfattning om 7,5 högskolepoäng.81
Bedömargruppens synpunkter
Bedömargruppen skrev i sitt yttrande till beslut att utbildningen bör
förlängas för att kvalitetskraven ska kunna uppfyllas, de angav dock
inte i vilken omfattning en förlängning borde ske. De ansåg också
att de nationella examensmålen borde ses över och moderniseras,
80

Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen. Universitetskanslersämbetet (Reg.
nr. 411-00440-13).
81
Kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen. Universitetskanslersämbetet. (Reg.
nr. 411-00440-13).
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eftersom det saknas vissa viktiga delar. Målen bör ta hänsyn till teknologiska innovationer, intersektionalitet, utvecklingen av e-hälsa
samt självmonitorering och egenvård. Överlag såg bedömarna ett
behov av ökat samarbete mellan lärosätena och arbetsgivarna, för att
till exempel tydliggöra skillnaderna mellan en sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Bedömargruppen lyfte även problemen för
lärosätena att hitta relevanta VFU-platser, vilket i sin tur påverkar
kvaliteten i utbildningen.82
Uppföljning av kvalitetsgranskningen
av specialistsjuksköterskeexamen
De utbildningar som ledde till specialistsjuksköterskeexamen och
examen i omvårdnad/vårdvetenskap på avancerad nivå som granskades 2014 och som fick omdömet bristande kvalitet, fick ett år på
sig att följa upp bristerna och redovisa vilka åtgärder som vidtagits
för att komma till rätta med bristerna. Av de 78 utbildningar som
fick omdömet bristande kvalitet lades sex ned i stället för att åtgärda
bristerna. Detta var utbildningar vid Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet och Röda Korset högskola.
UKÄ gjorde under 2015 en uppföljande granskning av 72 utbildningar. Av dem bedömdes 69 utbildningar nå kvalitetskraven medan
tre utbildningar, samtliga vid Göteborgs universitet, bedömdes fortfarande innehålla brister, varför universitetet förlorade sina respektive examenstillstånd för utbildningarna.83
Lärosätenas åtgärder efter kvalitetsgranskningen
I den uppföljning som UKÄ gjorde av de utbildningar som fått bristande kvalitet har lärosätena inkommit med en analys av orsaken till
bristerna och en redovisning av vidtagna åtgärder för respektive
examensmål som brustit. I den del som rör den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen anger lärosätena att de inte i tillräckligt hög
grad haft lärare som medverkat i bedömningen av studenternas
prestation under VFU och att bedömningskriterier i VFU och kurs82

Ibid.
Uka.se. www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2016-06-29-uppfoljning-av-utbildningar-tillspecialistsjukskoterska.html
83
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och examensmål inte relaterat till varandra i tillräckligt hög grad. De
åtgärder som bland annat vidtagits har varit framtagandet av ett
bedömningsinstrument, examinerande lärare med lektorskompetens
medverkar tillsammans med klinisk handledare i bedömning av VFU
genom till exempel trepartssamtal med studenten, utbildningsplaner
har reviderats och bedömningskriterier och examinationer har förtydligats.
Den del som handlade om bristande måluppfyllelse i de självständiga arbetena gällde till exempel bristande måluppfyllelse om
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och kunskap om
sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. Lärosätena har i denna del
uppgivit att orsaker till bristerna bestått i att det självständiga arbetet
haft en omfattning på 7,5 högskolepoäng och innebar att studenterna endast examinerades avseende en projektplan. Planen innehöll
inte resultat eller diskussioner om sambanden mellan klinisk erfarenhet, teorier och aktuell forskning vilket medförde brister i förmågan
att analysera och integrera kunskap. De åtgärder som vidtagits för
att komma till rätta med bristerna har bland annat varit att öka
omfattningen på det självständiga arbetet från 7,5 högskolepoäng till
15 högskolepoäng. Kurser som behandlar vetenskaplig teori och
metod har reviderats så att studenterna tidigt ska kunna anknyta till
huvudområdets vetenskapliga grund och till specialistområdet samt
att bedömningskriterierna har reviderats i kursen för examensarbetet för att tydligare relatera till examensmålet.84

6.13

Samverkan i specialistsjuksköterskeutbildningen

Utredningens uppdrag om samverkan är omfattande och begreppet
samverkan spänner över en rad områden. I redovisningen av uppdraget i den del som rör samverkan beskrivs frågor om den verksamhetsförlagda utbildningen (avsnitt 6.8) och samverkan inom anställningen (avsnitt 5.5.3).
I det följande redogörs för nulägesbeskrivning i den delen av uppdraget som gäller följande punkter i direktiven.

84

Beslut uppföljning av specialistsjuksköterskeexamen. Universitetskanslersämbetet (Reg. nr
411-00070-15, 411-00442-13).
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Utredaren ska analysera hur samverkan funderar mellan lärosäten
och hälso- och sjukvårdshuvudmännen i fråga om specialistsjuksköterskeutbildningen, analysera och föreslå hur samarbete mellan
lärosäten och samverkan mellan lärosäten och vårdgivare inom en
region kan säkerställas, bedöma vilken samverkan som i första hand
behövs på regional nivå och vilken samverkan som behövs på nationell nivå samt bedöma om det finns behov av att ytterligare formalisera samverkan om specialistsjuksköterskeutbildningen på nationell nivå.
6.13.1

Samverkan på nationell nivå

Specialistsjuksköterskeutbildningen ställer krav
på nära samarbete mellan högskolor och vårdgivare
Av direktiven till utredningen framgår att genomförandet av specialistsjuksköterskeutbildningen ställer krav på nära samarbete mellan
högskolor och vårdgivare. Vidare hänvisas i direktiven till utredningen
Effektiv vård (SOU 2016:2) som i sitt slutbetänkande gör bedömningen att det för effektiviteten inom vården är viktigt att vissa
utbildningsfrågor blir föremål för en betydligt tätare och mer formaliserad samverkan mellan bland annat staten och huvudmännen.
I propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) betonas betydelsen av
att universitet och högskolor samverkan med det omgivande samhället för att verksamheten ska kunna bidra till att möta samhällsutmaningarna, till samhällets utveckling och välfärd liksom hållbar
tillväxt, konkurrenskraft och fler jobb. I högskolelagen anges att det
i högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande
samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta (1 kap. 2 §
andra stycket).85

85

Prop. 2016/17:50, s. 52.
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Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring
för läkare och tandläkare (ST-rådet)
I direktiven till utredningen anges som exempel på nationell samverkan det Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring för läkare
och tandläkare som finns vid Socialstyrelsen.
Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring är ett rådgivande
och beslutande organ som är instiftat av regeringen. Rådets ska bistå
Socialstyrelsen med att dela in och benämna de specialiteter inom
vilka specialistkompetens kan uppnås samt med att avgöra vad som
ska krävas för att få bevis om specialistkompetens, utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369), stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänstgöringen, främja utbildning av handledare inom
specialiseringstjänstgöringen, följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt utarbeta kriterier för utbildande enheter för att
säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet.
Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares
och tandläkares kompetens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.86
Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring består av en ordförande samt sju andra ledamöter för frågor om läkares specialiseringstjänstgöring och sex andra ledamöter för frågor om tandläkares
specialiseringstjänstgöring. Ordföranden ska vara en representant
från Socialstyrelsen.
För frågor om läkares specialiseringstjänstgöring ska minst en av
ledamöterna utses på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
minst en på förslag av Svenska Läkaresällskapet, minst en på förslag
av Sveriges läkarförbund och minst en på förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund.
För frågor om tandläkares specialiseringstjänstgöring ska minst
en av ledamöterna utses på förslag av Sveriges Kommuner och
Landsting, minst en på förslag av professionen, minst en på förslag
av vårdgivarna och minst en på förslag av Sveriges universitets- och
högskoleförbund.87

86
87

§ 16, förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.
§ 17, förordning med instruktion för Socialstyrelsen.
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Vad andra utredningar har sagt
om samverkan i vårdutbildningar
En stående kommitté för nationell samverkan
om kompetensförsörjning i vården
I betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:02) föreslås att vissa utbildningsfrågor bör bli föremål för en betydligt tätare och mer formaliserad samverkan mellan staten, huvudmännen (landsting/regioner
och kommunerna) och företrädare för vårdens professioner. Utredningen föreslår även att samverkansorganisationen skapas som en
stående kommitté. I kommittén bör ingå representanter från både
Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet. Utredningen
föreslår att följande områden bör hanteras inom en samverkansorganisation. Grundutbildningarnas dimensionering, det vill säga
antal studenter, grundutbildningarnas innehåll och fortlöpande ta
ställning till behov av förändring utifrån vårdens och samhällets
utveckling, vidareutbildningarnas dimensionering och utformning,
principiella övergripande kompetenskrav för vårdens professioner
och drivkrafterna för utvecklingen av nya arbetssätt, fördelning av
arbetsuppgifter m.m.88
Högre utbildning under 20 år
I betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) föreslog utredaren att lärosätena ska – i de fall detta inte redan finns –
skapa arenor för regelbunden och systematisk samverkan med arbetslivets representanter om dimensionering av högskolans utbildning.
Det föreslogs även att lärosätena ska – i de fall det föreligger behov
och detta inte redan finns – skapa arenor för regelbunden och systematisk samverkan med andra lärosäten om dimensionering av högskolans utbildning. Vidare görs bedömningen att utformningen av samverkansarenor ska anpassas till respektive lärosätes profil, behov och
arbetslivsintressenter inklusive hänsynstagande till lärosätets regionala, nationella och internationella uppdrag.89

88
89

SOU 2016:2. Effektiv vård, bl.a. s. 35.
SOU 2015:70, bl.a. s. 321.
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Samverkan på regional nivå

En del av utredningens uppdrag är enligt direktiven att analysera och
föreslå hur samverkan inom en region kan säkerställas samt bedöma
vilken samverkan som i första hand behövs på regional nivå respektive nationell nivå. Regeringen beslutade i juli 2016 att ge Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ett uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården.90
I de följande avsnitten redogörs för myndigheternas pågående
regeringsuppdrag om samverkansarenor på nationell och regional nivå.
Universitetskanslersämbetet och Socialstyrelsens kartläggning utgör,
enligt utredningen en bra nulägesbeskrivning av den samverkan mellan lärosäten och vårdgivare som sker på den regionala nivån.
Socialstyrelsens och Universitetskanslersämbetets uppdrag
om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor
Uppdraget består av två huvuddelar. För det första ska myndigheterna analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och
regional nivå mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen
inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt. För det andra
arbeta för att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över det totala kompetensbehovet i hälso- och sjukvården,
oavsett driftsform eller huvudman. En slutrapport för uppdraget ska
lämnas till regeringen senast den 31 augusti 2019.
Nedan redovisas den del av uppdraget som behandlar samverkansarenor.
En inledande del i arbetet med att öka samverkan mellan berörda
aktörer har enligt myndigheterna varit att kartlägga befintlig samverkan på nationell och regional nivå91. Syftet var att få en bild av
vilka forum för samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor som
finns mellan hälso- och sjukvårdens huvudmän och lärosätena och hur
dessa är utformade. Samverkansforum enbart mellan landsting eller
enbart mellan lärosäten inkluderades inte i kartläggningen. Kartläggningen visar att samtliga organisationer deltar i forum för kompetensförsörjning. I många fall handlar det om flera forum på olika
90

Uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården. Socialdepartementet (S2016/04992/FS).
91
Samverkan om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården – Årsrapport för 2017. Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.
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nivåer och sammantaget finns det cirka 100 forum för samverkan
mellan landsting, regioner och lärosäten.
Regional samverkan
De flesta forum som framkom i kartläggningen var forum på regional nivå. Det kan handla om samverkan mellan en region, landsting
och lärosäten eller om samverkan mellan flera regioner, landsting
och lärosäten. Flera av dessa forum utgår från landets sex sjukvårdsregioner. Det framkom även ett fåtal forum på nationell nivå, de
flesta av dessa var programspecifika som exempelvis sjuksköterskeprogrammet och läkarprogrammet.
Kommunerna omnämndes delta i cirka femton av dessa forum.
Av kartläggningen framgår också att det finns ett tiotal forum för
samverkan mellan lärosäten och kommuner. Det tycks alltså inte
finnas så mycket av etablerad samverkan i dagsläget mellan lärosäten
och kommunerna, men flera intervjupersoner betonade att det finns
en önskan om ökad samverkan också med kommuner då en allt
större andel vårdpersonal är anställda av kommuner. Bland annat
kommunaliseringen av hemsjukvården har bidragit till ökat behov av
samverkan.
Det är tydligt att samverkan är en central fråga för såväl lärosäten
som för huvudmän inom hälso- och sjukvården. Det finns även ett
stort engagemang för samverkan och det var ett stort intresse för att
dela med sig av kunskap och delta i intervjuerna. Många av forumen
som kom upp är uppdelade utifrån ett strategiskt långsiktigt perspektiv och ett operativt perspektiv. Centrala frågor som diskuteras
inom ramen för dessa forum är behov och utbud av utbildningar,
dimensionering, organisering, innehåll inklusive verksamhetsförlagd
utbildning och kvalitet. I många fall är det avtal om den verksamhetsförlagda utbildningen mellan aktörerna som utgör grund för
samverkan.92
Myndigheternas iakttagelser från platsbesöken är flera och utvecklas i sin helhet i uppdragets årsrapport för 2017. Nedan redogörs
för en del av myndigheternas iakttagelser.
Samverkan mellan huvudmän och lärosäten försvåras av att de har
olika uppdrag (regionalt uppdrag kontra nationellt uppdrag). Vidare
92

Ibid.
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såg man att lärosätena konkurrerar delvis med varandra gentemot
sjukvårdshuvudmannen, vilket kan få negativa konsekvenser för
exempelvis samordningen av VFU-platser. Gemensamma målbilder,
ett gemensamt språk samt en uttalad vision för vad samverkan
förväntas uppnå eller leda till är faktorer som identifierats som viktiga för att samverkan ska fungera. Detta gäller såväl samverkan mellan huvudmän och lärosäten, som samspelet mellan den regionala
och den nationella nivån. Om utgångspunkterna för dialogen mellan
de regionala samverkansarenorna skiljer sig åt allt för mycket, riskerar centrala diskussioner om exempelvis dimensionering i stället
att föras utifrån de enskilda samverkansarenornas behov och förutsättningar, och inte utifrån ett nationellt perspektiv. Huvudmän och
lärosäten har delvis olika uppfattning om vad som krävs för en
framgångsrik samverkan men samstämmighet finns om att roller och
uppdrag behöver blir tydligare, att kunskaps- och faktaunderlag bör
samordnas bättre samt att färdriktningen ur ett nationellt perspektiv
blir tydligare.
När det gäller frågan om nationell styrning framhålls av de samverkande parterna att det är viktigt att nationella mål måste vara möjliga för den regionala nivån att omsätta i befintliga strukturer och
sammanhang. Frågor och förslag om styrning är en av de frågor som
engagerar parterna i störst utsträckning. Struktur på regional och
nationell nivå, tydliga roller, uppdrag och ansvar, process och finansiering anges som förutsättningar av särskild betydelse för att långsiktiga samverkansarenor ska kunna skapas och upprätthållas.93
Regionalt ALF-avtal
Regional samverkan inom ALF-systemet regleras närmare i sju avtal
mellan respektive landsting och universitet. Det regionala avtalet
mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen tydliggör principerna för samverkan mellan universitetet och regionen,
och parternas gemensamma ambition är att tillsammans utveckla
universitetssjukvården. Det regionala ALF-avtalet styr inte bara
ALF-medel, utan även de regionala medlen för forskning, utveckling

93

Samverkan om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården – Årsrapport för 2017. Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.
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och undervisning och de fakultetsanslag som är riktade mot universitetssjukvården. Dessa medel ska enligt ALF-avtalet styras genom
prioriteringar i samförstånd och vara tydligt identifierbara. Samarbetet ska också följas upp och utvärderas.94
Synpunkter på samverkan i utredningens frågeformulär
På vilket sätt och i vilken utsträckning sker samverkan
gällande utbildning lärosätena sinsemellan?
Samverkan sker på olika nivåer, enligt svaren på utredningens frågeformulär. Samverkan sker dels på lärosätesnivå, dels på programnivå
och mellan respektive inriktningar. Samverkan sker ofta i form av
olika nätverk. Det finns exempel på samarbeten mellan lärosäten
som ligger i varandras geografiska närhet som har ett mer institutionaliserat samarbete. Ett exempel som lyfts är samarbetet mellan lärosätena i södra Sverige inom ramen för Lärosäten Syd.95
Finns det ett behov av att formalisera samverkan om
specialistsjuksköterskeutbildningen på nationell nivå?
En majoritet av de organisationer som svarat på frågan bedömer att
det finns behov av en formaliserad samverkan på nationell nivå.
Anledningen till detta är att garantera likvärdiga utbildningar och
tillgång på utbildningar i hela landet, speciellt utbildningar med lägre
söktryck som inte bär sina egna kostnader.96
Regeringen inrättar ett patientråd för hälso- och sjukvården
Regeringen har beslutat att inrätta ett patientråd för hälso- och sjukvården. Syftet är att underlätta regelbundna kontakter mellan regeringen och organisationer som företräder patienter inom svensk
hälso- och sjukvård. Gruppen är tänkt att förenkla möjligheten för
regeringen att få ett patientperspektiv på aktuella frågor. Social94

Regionalt avtal mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen om samarbete
kring grundutbildning av lärare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
95
Bilaga 5.
96
Ibid.
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ministern kommer under juni 2018 att presentera vilka organisationer som ska företrädas i patientrådet. Regeringen har sedan tidigare ett pensionärsråd och en funktionshindersdelegation som är
exempel på liknande råd. Det nya rådet kommer att fokusera på
hälso- och sjukvården.97

6.14

Specialistsjuksköterskeutbildningens volym

Avsnittet ger en översiktlig beskrivning av dagens specialistsjuksköterskeutbildning avseende utbildningsvolym, antal helårsstudenter och programnybörjare, antal examinerade samt en kortfattad
redogörelse över utvecklingen av doktorander inom forskningsämnet omvårdnad. Sist i avsnittet redogörs även för studenternas
ålder- och könsfördelning.
6.14.1

Antalet studenter på
specialistsjuksköterskeutbildningen har ökat

Tjugofem lärosäten har tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen98. Av dessa lärosäten är tolv stycken universitet, nio stycken
är högskolor och fyra stycken är enskilda utbildningsanordnare.
Till flera yrkesexamensprogram har antalet behöriga förstahandssökande till höstterminen 2017 ökat jämfört med höstterminen 2016. Störst ökning visade specialistsjuksköterskeutbildningen
med 15 procent fler sökande. En än större ökning av antalet behöriga
förstahandssökande till specialistsjuksköterskeutbildningen skedde
mellan vårterminen 2017 (1 150 förstahandssökande) och vårterminen 2018 (1 700 förstahandssökande) med 47 procent. Trots att de
som sökte till högskolan höstterminen 2017 var fler än tidigare var
det totalt sett färre som antogs av de som inte tidigare studerat i
högskolan. Färre än hälften av de som sökte antogs. Samtidigt är det
inte alla som antas som påbörjar sin utbildning.99

97

Regeringen inrättar ett patientråd för hälso- och sjukvården. Pressmeddelande från regeringen (2018-04-30).
98
www.uka.se/sitevision/proxy/kvalitet--examenstillstand/examenstillstand/sok-blandexamenstillstand.html/svid12_2158bbb51621ecd5a963939/1882394903/?sol=&d=252
99
Årsrapport 2018, s. 131. Universitetskanslersämbetet (2018:5).
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Antal helårsstudenter på specialistsjuksköterskeutbildningen
Det totala antalet helårsstudenter på specialistsjuksköterskeutbildningen uppgick mellan åren 2007–2017 till 22 711 stycken (tabell 6.8).

Källa: UKÄ. Helårsstudenter är en heltidsekvivalent av registrerade studenter.

Enligt tabellen ovan kan en ökning av antalet helårsstudenter noteras
mellan åren 2015/16 och 2016/17. Antalet helårsstudenter har inte
tidigare under mätperioden varit högre än för året 2016/17 med
2 505 helårsstudenter.
Programnybörjare på specialistsjuksköterskeutbildningen
Det totala antalet programnybörjare på specialistsjuksköterskeutbildningen för samtliga inriktningar uppgick för läsåret 2016/17
till 2 223 stycken (tabell 6.9).
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Källa: UKÄ.

Antal programnybörjare för läsåret 2016/17 uppgick vid samtliga
lärosäten till 2 223 stycken. Karolinska institutet antar flest nybörjare, mer än tre gånger så många än Göteborgs universitet som antog
151 nybörjare.
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Examinerade specialistsjuksköterskor

Källa: UKÄ.

Antal studenter som tog ut examen 2017 uppgick till 2 278 stycken.
Motsvarande antal studenter för 2016 var 2 241 stycken.
Antal examinerade specialistsjuksköterskor har ökat för varje år
från 2013 till 2017. Distriktssköterska är den inriktning inom vilken
flest studenter tog examen. År 2013 infördes möjligheten att ge
examen inom viss annan inriktning. För varje år därefter har fler nya
inriktningar startats. De inriktningar som har flest examinerade
studenter är inriktningar inom de elva fasta inriktningarna (se även
avsnitt 6.4.1).
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Studenter som är antagna till fler än en
specialistsjuksköterskeutbildning
Karolinska institutet (KI) har utifrån egen antagningsstatistik tagit
redan på hur många studenter vid lärosätet som är eller har varit
antagna till fler än en specialistsjuksköterskeutbildning.

Källa: UKÄ.

Av de drygt 5 000 studenter som har antagits till KI sedan 2007 har
cirka 450 stycken antagits till fler än en utbildning. Karolinska institutet uppger enligt vad utredningen erfar att studenterna i hög utsträckning är rörliga både inom olika utbildningar men även inom en
utbildning. Alltfler studenter ansöker om individuell studiegång och
deltar inte i studierna i enlighet med programmets studie- och kursupplägg samtidigt som fler studenter oftare gör studieuppehåll än
tidigare.
Till följd av att ett stort antal studenter rör sig mellan olika utbildningar ökar antal tillgodoräknanden för lärosätena. Karolinska institutet anger till utredningen att fler studenter än tidigare överklagar
negativa beslut om tillgodoräknanden.
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Färre doktorander i ämnet omvårdnad

Antalet doktorander mätt i helårsstudenter inom ämnet omvårdnad
har sjunkit mellan åren 2011–2017, visar statistik från UKÄ.

Källa: UKÄ100.

2011 uppgick antalet doktorander till knappt 172 stycken men för
åren därefter har antalet sjunkit. Under 2016–2017 har antalet legat
stilla med omkring 132 stycken, vilket är en minskning från 2011

100

www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror.html
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med nästan 40 stycken. En procentuell minskning från 2010–2017
med knappt 23 procent.
Utredningen har inte analyserat de bakomliggande orsakerna till
utvecklingen, tabellen finns med som upplysning över antalet doktorander i omvårdnad.
Enligt UKÄ ökade för 2017 antalet nybörjare inom utbildning på
forskarnivå och flest nybörjare fanns inom forskningsämnesområdet
medicin och hälsovetenskap.101
6.14.4

Hälften av alla sjuksköterskeutbildade
väljer att vidareutbilda sig

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån fanns det i Sverige
år 2014 cirka 111 000 personer, under 65 år, som fram till och med
år 2013 tagit en svensk sjuksköterskeexamen. Av de sjuksköterskeexaminerade är 88 procent kvinnor och 12 procent män. Det innebär
att utbildningen är kraftigt kvinnodominerad. Den långsiktiga trenden är att andelen män som väljer att utbilda sig till sjuksköterska
ökar, om än långsamt.
De flesta sjuksköterskor är mellan 40 och 59 år, vilket motsvarar
omkring 60 procent.
Uppemot hälften av alla sjuksköterskeutbildade väljer att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska.
Det vanligaste yrket bland personer med sjuksköterskeexamen
var grundutbildad sjuksköterska. Här återfinns fler än var tredje
sjuksköterska. Därefter blir spridningen mellan yrkena stor och de
näst vanligaste yrkena var geriatriksjuksköterska och distriktsjuksköterska som tillsammans utgjorde cirka 15 procent. Bland samtliga
sjuksköterskeutbildade arbetade cirka 7 procent som någon form av
chef.102
För åren 2000–2001 legitimerades 3 070 sjuksköterskor. I december 2016 hade 51 procent av dessa påbörjat en specialiseringsutbildning/barnmorskeutbildning och 45 procent tagit examen. För åren
2007–2008 legitimerades 4 226 sjuksköterskor. I december 2016 hade

101
102

Årsrapport 2018, s. 131. Universitetskanslersämbetet (2018:5).
Sjuksköterskor utanför yrket. Statistiska centralbyrån (2017:3).
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47 procent av dessa påbörjat en specialiseringsutbildning/barnmorskeutbildning vid minst ett tillfälle och 34 procent tagit examen.103
Antal nybörjare på program mot specialistsjuksköterskeexamen
uppgick för höstterminen 2017 till 1 945 stycken. Av dessa var
57 nybörjare yngre än 24 år, 1 051 stycken var mellan 25–34 år och
ett relativt stort104 antal studenter befann sig i åldersgruppen över
35 år, nämligen 837 stycken. Nybörjarna på specialistsjuksköterskeutbildningen i åldersgruppen över 25 år och uppåt 97 procent av det
totala antalet nybörjare.
Kvinnor utgör en majoritet av de som utbildar sig till specialistsjuksköterskor samtidigt som 43 procent av nybörjarna är över 35 år.
Det betyder att ett stort antal studenter som läser till specialistsjuksköterska förmodat redan har bildat familj eller är mitt uppe i
familjebildning och har etablerat sig med bostad och ekonomiska
åtaganden på en ort. Av detta följer att benägenheten att flytta för
att läsa en specialistutbildning torde vara lägre i denna studentgrupp.

103

Kartläggning av specialistsjuksköterskor och barnmorskor – en statistikpilot. Universitetskanslersämbetet och Socialstyrelsen (2017-12-14).
104
www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror/
statistikomrade.html?statq=https%3A%2F%2Fstatistikapi.uka.se%2Fapi%2Ftotals%2F31%3Fgroup_slug%3Da4e4f9b4e70330bce8610f373f7311f0
77d42899%26year%3DHT2017
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7

Barnmorskeutbildning
– nulägesbeskrivning,
överväganden och förslag

I detta kapitel ges en nulägesbeskrivning av barnmorskeutbildningen. Därefter följer ett avsnitt med överväganden och förslag,
med utgångspunkt från bland annat nulägesbeskrivningen.

7.1

Utredningens uppdrag avseende
barnmorskeutbildningen

Utredningen ska enligt direktiven utreda om examensbeskrivningen
för barnmorskeexamen behöver ändras. Av direktiven framgår att
det är viktigt att barnmorskeutbildningen följer kunskapsläget i vården. Utredaren ska i denna del analysera och bedöma om det finns
behov av en förändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen,
och om behov finns, lämna förslag på en sådan examen, samt lämna
nödvändiga författningsförslag.
Utgångspunkter för utredarens arbete i denna del är att omfattningen på examen ska vara densamma som i dag, det vill säga 90 högskolepoäng och att kravet på utfärdad legitimation som sjuksköterska ska ligga fast. Utredaren ska även i sin bedömning särskilt
beakta vårdens kompetensbehov av barnmorskor på medellång och
lång sikt.
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Barnmorskeexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå med en
omfattning av 90 högskolepoäng. För examina på avancerad nivå
gäller enligt 1 kap. högskolelagen (1992:1434) att utbildningen ska
innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå. Utbildning på avancerad nivå
ska även utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och
använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer samt utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete (se
även avsnitt 5.1.4).
Legitimation och ensamrätt till yrke
Av 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) följer att den som har
avlagt barnmorskeexamen kan ansöka och få legitimation för barnmorskeyrket.
Vidare följer av 4 kap. 9 § samma lag att behörig att utöva yrke
som barnmorska är endast den som har legitimation för yrket eller
som särskilt förordnats att utöva det.
7.2.2

Examensbeskrivning för barnmorskeexamen

Examensbeskrivningen för barnmorskeexamen framgår av examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). I examensbeskrivningen för barnmorskeexamen anges de krav som ställs för
examen. Kraven anges i form av omfattning för examen uttryckt i
högskolepoäng, som i enlighet med ovanstående, för barnmorskeexamen uppgår till 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Kraven för examen anges också i form av ett övergripande mål uttryckt som, för
barnmorskeexamen ska studenten visa sådan kunskap som krävs för
behörighet som barnmorska. Målen anges under rubrikerna kunskap

342

SOU 2018:77

Barnmorskeutbildning – nulägesbeskrivning, överväganden och förslag

och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och
förhållningssätt.
Det anges även krav för det självständiga arbetet. För barnmorskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). Poängomfattningen för det självständiga arbetet regleras inte i examensbeskrivningen.
Det är därmed upp till respektive lärosäte med tillstånd att utfärda
examen barnmorskeexamen att besluta om det självständiga arbetets
poängomfattning.
Även övriga krav för examen anges enligt det följande. För barnmorskeexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i examensbeskrivningen.

7.3

Behöver examensbeskrivningen
för barnmorskeexamen ändras?

I fråga om behoven av en förändrad barnmorskeutbildning redogörs i
direktiven till utredningen för argument för en ändring av barnmorskeexamen utifrån två skrivelser som inkommit till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet)
från
vissa
lärosäten
(U2016/05244/UH och U2016/05355/UH). I direktiven hänvisas
till följande utdrag ur skrivelserna. Samhällets behov av barnmorskor
med en utvecklad kompetens har ökat och att barnmorskans verksamhetsområde har utvecklats som en följd av samhällsutvecklingen
vilket har påverkat barnmorskeutbildningens innehåll men inte dess
omfattning.
Av direktiven framgår även att förändringar i vården innebär att
arbetsuppgifter och yrkesroller ändras över tid. Det behövs därför
ett underlag för att avgöra om det finns behov av en förändrad barnmorskeexamen.
7.3.1

Synpunkter från ingivare

Som nämnts ovan redogörs i utredningens direktiv till två skrivelser
som inkommit till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)
från vissa lärosäten med förslag på förändringar av barnmorskeexamen.
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I det följande görs en närmare redogörelse för de inkomna skrivelserna.
Den första skrivelsen ankom till Utbildningsdepartementet i
november 2016 från följande ingivare. Karolinska institutet, Göteborgs
universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet samt Mälardalens högskola (U2016/05244/UH). Lärosätena vill genom skrivelsen föreslå att
en nationell utredning tillsätts för att utreda utformningen av barnmorskeexamen.
Bakgrunden till skrivelsen uppges vara förändringar i utbildningen alltsedan 1977 då utbildningen blev en högskoleutbildning
samt att barnmorskans verksamhetsområde genom åren har utökats
som en följd av samhällspolitiska reformer. Vidare hänvisas till en
studie som visar att utbildningstiden är för kort i förhållande till
programmets innehåll och examenskrav och att det finns svårigheter
att integrera de professionella och vetenskapliga kraven.
I skrivelsen redogörs för barnmorskans breda verksamhetsområde som ställer stora krav på bland annat lednings-, samordnings- och
planeringsförmåga för hälsoarbetet samt vetenskaplig skolning för
säker och evidensbaserad vård inom områden som mödrahälsovård,
graviditetsövervakning, förlossnings- och eftervård. Samtidigt innefattar verksamhetsområdet även preventivmedelsrådgivning, sexoch samlevnadsundervisning, gynekologisk vård, cytologprovstagning, klimakterierådgivning samt assisterad befruktning. Barnmorskan har utöver sitt medicinska och omvårdnadsmässiga ansvar en allt
viktigare roll i att identifiera psykosociala insatser hos kvinnor och
familjer under olika livsfaser.
I skrivelsen betonas behov av en förändrad utbildning som kan
svara mot dagens och morgondagens krav i vården. Ingivarna framhåller att dagens utbildning måste förlängas, alternativt göras om till
en direktutbildning. En direktutbildning skulle vända sig till nybörjare på grundnivå och leda till en yrkesexamen på avancerad nivå.
Fördjupning uppnås inom det egna huvudområdet, sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, genom hela utbildningen.
Den andra skrivelsen ankom till Utbildningsdepartementet i
december 2016 från Högskolan i Skövde (U2016/05355/UH). Högskolan förslår i skrivelsen att en nationell utredning tillsätts för att
utreda utformningen av barnmorskeexamen. Bakgrundsbeskrivningen
och utmaningarna med dagens barnmorskeutbildning stämmer väl
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överens med den första skrivelsen, som redogjorts för ovan. Högskolan i Skövde föreslår att följande ska gälla för en ny utbildning.
Att utbildningen blir en sammanhållen utbildning på avancerad nivå
som omfattar fem år (300 högskolepoäng) och leder till legitimation
som barnmorska. Att en ny examensbeskrivning införs som i högre
utsträckning än i dag beaktar de krav som ställs inom de kompetensområden som ingår för såväl dagens som morgondagens yrkesverksamma barnmorskor. Att examensbeskrivningen i högre grad betonar vetenskaplig kompetens, teamarbete, ledarskap och nationelltoch globalt hälsoarbete och att utbildningen förutom yrkesexamen
också ger möjlighet till en generell examen på masternivå.
7.3.2

Övriga synpunkter om barnmorskeutbildningen

Utredningen har tillsatt en referensgrupp
Utredningen har valt att tillsätta en referensgrupp för den del av
direktiven som rör barnmorskeutbildningen. Gruppen har bestått av
intressenter och avnämare till utbildningen i form av representanter
från olika lärosäten, professionsförbund, privata och landstingskommunala vårdgivare samt företrädare från Socialstyrelsen.1
Utredningen har kallat till två möten med referensgruppen och
efterfrågat biträde för arbetet med utbildningen, framför allt i fråga om
eventuella förändringar av examensbeskrivningens för barnmorskeexamen.
Referensgruppen vill inte biträda utredaren
i frågor om barnmorskeexamen
Vid möten med referensgruppen har deltagande lärosäten och
Svenska Barnmorskeförbundet framfört att utredningens direktiv,
anses för begränsande för att ovan organisationer ska vara intresserade av ett aktivt deltagande i arbetet med en förändrad utbildning.
En förutsättning för ett deltagande är att utbildningens omfattning
inte ligger fast utan kan utredas. Av direktiven framgår att utbildningens omfattning om 90 högskolepoäng ska ligga fast.

1

Se bilaga 3.
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Enligt vad utredningen erfar är uppfattningen brett förankrad
bland de avnämare till utbildningen som utredningen har varit i kontakt med. En förändrad utbildning inom utredningens angivna direktiv är inte vad avnämarna till barnmorskeutbildningen är intresserade
av och de kan därför inte ställa sig bakom utredningens uppdrag.
I en skrivelse som inkom till utredningen i juni 2018 framför företrädare för Svenska Barnmorskeförbundet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Sophiahemmet högskola argument för behov av ett
tilläggsuppdrag för utredningen (U2017:08/Komm2018/00054–15).
Därtill har till utredningen även inkommit en skrivelse från ovan ingivare och ytterligare lärosäten med tillstånd att utfärda barnmorskeexamen som i korthet ger uttryck för en översyn av barnmorskeutbildningens längd och innehåll (Komm2018/00054-17).
Ingivarna anför i skrivelsen att de inte kan ställa sig bakom inbjudan från utredaren Kenth Nauclér, om att bidra med en förändrad
examensbeskrivning för barnmorskeutbildningen, utan betonar behovet av att en utredning tillsätts med ett bredare direktiv för att
utreda formerna för en reformerad barnmorskeutbildning. Ingivarna
föreslår att det tillsätts en utredning med mandat att särskilt utreda
barnmorskeprogrammens längd och innehåll. Den nuvarande utbildningen är alldeles för kort och kan inte tillgodose dagens krav på
både bred och specifik kunskap inom sexuell reproduktiv och perinatal hälsa.
Svar om barnmorskeutbildningen i utredningens frågeformulär
I det följande redovisas synpunkter angående barnmorskeutbildningen från de svarande organisationerna i utredningens frågeformulär. Se även bilaga 5.
Finns det behov av förbättringsåtgärder inom ramen för nuvarande
examensmål och övriga krav i examensbeskrivningen för barnmorskeexamen?
Av frågeformuläret som utredningen skickat ut till ett stort antal organisationer framgår att i princip alla svarande organisationer anser att
behovet av åtgärder för barnmorskeutbildningen inte är genomförbara
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inom ramen för nuvarande examensmål och övriga krav i examensbeskrivningen. De allra flesta svarande organisationer lyfter fram att
utbildningen är för komprimerad och att det är problematiskt att
studenterna inte har tillräckliga förkunskaper inom huvudområdet
sexuell reproduktiv och perinatal hälsa när de påbörjar barnmorskeutbildningen.
Har barnmorskeutbildningen lokalt vid lärosätet genomgått förändringar avseende innehåll och utbildningsupplägg under de senaste
åren?
En majoritet av de svarande organisationerna uppger att barnmorskeprogrammet genomgått någon form av förändring. Dessa förändringar handlar framför allt om omstruktureringar. Det är dock ett
stort svarsbortfall.
Redogör för pågående utveckling av barnmorskeutbildningen både på
kort och på lång sikt, i det fall ett sådant arbete pågår, både vad gäller
struktur och innehåll.
Flera svarande organisationer lyfter vikten av internationalisering.
Andra aspekter som lyfts är fördjupad kunskap inom huvudområdet,
höja professionens attraktivitet och att frågan om längre utbildning
ska utredas.
7.3.3

Behov av fortbildning och vidareutbildning

Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU) förtydligar medlemsstaternas ansvar avseende medlemsstaternas ansvar
att säkerställa att barnmorskor kan fortbilda sig inom sitt yrke.
Regeringen understryker i propositionen Genomförande av det
moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (prop. 2015/16:44) vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ur patientsäkerhetssynpunkt och att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt uppdaterar
sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke.
Enligt vad utredningen erfar i kontakt med intressenter till barnmorskeutbildningen sker det i dag och sedan ett tiotal år tillbaka
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fortbildning och vidareutbildning i liten omfattning. De yrkesverksamma som utredningen varit i kontakt med uppger att fortbildning
och vidareutbildning knappt existerar i yrket. Vissa barnmorskor har
beskrivit att de inte haft fortbildning inom anställningen under nio
års tid.
Utredningen anser det befogat att fundera över om vården som
bedrivs på vissa håll är patientsäker och sker i enlighet med vetenskap
och beprövad erfarenhet. En evidensbaserad vård i ständig utveckling kräver att hälso- och sjukvårdspersonalen utför sitt arbete i
enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta kan även
jämföras med kraven i 6 kap. patientsäkerhetslagen att hälso- och
sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig
och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav.
Av samma lag framgår att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. Av detta följer att individen ytterst är ansvarig för sitt
kompetensförsörjningsbehov men det förutsätter även att arbetsgivaren möjliggör kompetensutvecklingen inom tjänsten för att
kunskaperna ska komma vårdverksamheten till del.

7.4

Överväganden och förslag

7.4.1

Det finns behov av en förändrad examensbeskrivning
för barnmorskeutbildningen

Utredningens bedömning: Det finns behov av en förändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen. Utredningen kommer
trots detta inte lämna några författningsförslag i form av en förändrad examensbeskrivning avseende barnmorskeexamen. Examensbeskrivningen för barnmorskeexamen ändras inte utan
kvarstår i sin nuvarande form.

Överväganden
Utredningen har inom ramen för arbetet valt att tillsätta en referensgrupp bestående av experter inom barnmorskeutbildningen.
Möten med referensgruppen har ägt rum där deltagarna framfört att
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de inte har för avsikt att bistå utredningen med förändringar i examensbeskrivningen för barnmorskeutbildningen. Denna ståndpunkt
har även framförts skriftligt till utredningen.
Svenska Barnmorskeförbundet och samtliga av de lärosäten som
utbildar barnmorskor har framfört önskemål om en direktutbildning
till barnmorska, alternativt en förlängning av dagens utbildning.
Vidare framhålls att dagens utbildning inte rymmer den kunskap
som anses nödvändig för utövandet av barnmorskeyrket. Ytterligare
motiv som anges är att tillträde till barnmorskeutbildningen förutsätter en examen och legitimation som sjuksköterska. Barnmorskeexamen omfattar vetenskapsområdet reproduktiv och perinatal hälsa
till skillnad från sjuksköterskeexamen där huvudområdet är omvårdnad. Detta innebär att barnmorskeutbildningen är en ny utbildning i förhållande till innehållet i sjuksköterskeexamen som i sig
ligger till grund för behörighet till barnmorskeutbildningen.
I utredningens direktiv anges som utgångspunkt för utredarens
arbete om barnmorskeutbildningen att omfattningen på examen ska
vara densamma som i dag, det vill säga 90 högskolepoäng och att
kravet på utfärdad legitimation som sjuksköterska ska ligga fast.
Utredningen menar i likhet med ett stort antal avnämare till barnmorskeutbildningen så som lärosäten med examenstillstånd för
barnmorskeexamen, företrädare för professionen samt vissa vårdgivare, att det finns behov av en förändrad barnmorskeexamen.
Trots detta presenterar utredningen inte några förslag om ändringar i examensbeskrivningen eftersom utredningen uppfattar att
det saknas stöd för ett reformarbete i fråga om en förändrad barnmorskeutbildning inom ramen för utredningens uppdrag och utredningen har därför inte kunnat fullgöra uppdraget i denna del.
7.4.2

Krav på systematisk och fortlöpande fortbildning

Utredningens förslag: Det ska ställas krav på systematisk och
fortlöpande fortbildning för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Socialstyrelsen ska bemyndigas att meddela föreskrifter som
säkerställer att nämnda yrkesutövare genom fortbildning håller
sig uppdaterade om yrkesutvecklingen inom yrket.
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Förslaget innebär att ändringar förslås i 6 kap. 1, 2 och 18 §§
patientsäkerhetslagen samt i 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Överväganden
Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU),
förkortad YKD, förtydligar medlemsstaternas ansvar att säkerställa
att bland annat sjuksköterskor och barnmorskor kan fortbilda sig
inom sitt yrke. Skäl 15 i direktivet understryker ytterligare betydelsen av fortbildning genom att lyfta fram vikten av livslångt lärande
som har relevans för framför allt hälso- och sjukvårdspersonal som
ansvarar för patienters säkerhet. Av YKD framgår vidare att fortbildningen bör omfatta tekniska, vetenskapliga, rättsliga och etiska
framsteg och motivera yrkesutövarna att delta i sådant livslångt
lärande som har betydelse för deras yrke. Detta understryks även i
propositionen Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (prop. 2015/16:44). I propositionen betonar regeringen vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ur patientsäkerhetssynpunkt och att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt
uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen
inom sitt yrke.
Sju yrkesförbund framför 2015 i en skrivelse2 till regeringen önskemål om att Sverige bör införa krav på systematisk kompetensutveckling med en plan för varje medarbetares fortbildning. I skrivelsen
framgår att förbunden vill se krav på nationella åtgärder för att främja fortbildning som i sin tur ökar patientsäkerheten och höjer kvaliteten i hälso- och sjukvården och att den nuvarande svaga regleringen inte har kunnat upprätthålla fortbildningen på tillräckligt hög
nivå och att tiden för lärande sjunker. Förbunden lyfter även i skrivelsen att vården närmar sig en gräns där det inte längre går att garantera att alla patienter får träffa yrkesutövare som är uppdaterade på
nya rön och effektivare behandlingsmetoder.
2

Samlat genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, 2015-02-12, gemensam skrivelse från Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Farmaceuter, Utbildnings- och Forskningsdelegationen Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Tandläkarförbund och Vårdförbundet.
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Krav på att yrkesutövare kontinuerligt ska uppdatera sin yrkeskompetens finns redan i författning för vissa av de reglerade yrkena
i Sverige, dock inte för de yrken som omfattas av direktivets krav i
artikel 22 b och som inkluderar sjuksköterskor och barnmorskor (se
avsnitt 4.3.2 om yrkesförarkompetens).
Där det bedrivs hälso- och sjukvård krävs det att det enligt 5 kap.
2 § hälso- och sjukvårdslagen, förkortad HSL, ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska
kunna ges. Därutöver anges i 5 kap. 4 § samma lag att kvaliteten i
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens numera upphävda föreskrifter3 preciseras att
vårdgivaren inom hälso- och sjukvården ska utarbeta ledningssystem
för kvalitet och patientsäkerhet, som ska innehålla rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling. Någon motsvarande
bestämmelse finns inte i nu gällande föreskrifter.4 I Socialstyrelsens
Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete återfinns ett mer allmänt hållet resonemang om behovet av att planera
för personalens kompetensutveckling. Handboken fungerar som ett
stöd till vårdgivarna och innebär således inget krav på att vårdgivarna
i sitt ledningssystem ska inkludera rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling.
Enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen, förkortad PSL, ska hälsooch sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet och enligt kapitlets 2 § har yrkesutövarna ett personligt ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs.
Ytterst innebär det att den enskilde yrkesutövaren genom sitt personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs kan bli straffrättsligt
ansvarig för eventuella vårdskador som drabbar patienter. Av de rättsfall5 som utredningen redogjort för och som har lett till straffutdömande har kriteriet vetenskap och beprövad erfarenhet utgjort en
avgörande parameter för om brott anses ha förelegat eller inte.
Av examensbeskrivningarna i bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) framgår att studenten ska visa förmåga att identifiera sitt

3
4
5

SOSFS (2005:12) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
SOSFS (2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Se avsnitt 4.7.19.
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behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens för att erhålla examen både vad avser generella examina och
för yrkesexamina.
Beträffande veterinärer och övrig djurhälsopersonal framgår det i
lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302)
att i likhet med hälso- och sjukvårdspersonalen, har djurhälsopersonal ett personligt ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i enlighet
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Av propositionen Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (prop. 2008/09:94) framgår
att regeringen bedömer att det är viktigt att det även i lag framgår att
personalen har formell och reell kompetens för arbetsuppgifterna.
Detta infördes i lagens6 2 kap. 2 §.
Den som tillhör djurhälsopersonalen får enbart fullgöra uppgifter som
han eller hon har kompetens för och bär själv ansvaret för hur han eller
hon fullgör sina arbetsuppgifter.

Motsvarande lagkrav saknas när det gäller hälso- och sjukvård för
människor.
Vårdgivarens ansvar för att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, ska det finnas den personal som behövs för att god vård
ska kunna ges7 innebär att vårdgivaren ska anställa personal med rätt
kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras. Bestämmelsen
innebär också ett ansvar för att kompetensen hos den personal som
anställts alltjämt håller den nivå som behövs för att god vård fortsatt
ska kunna ges. Det är utredningens uppfattning att en nationell
reglering om systematisk och kontinuerlig fortbildning behövs för
att en god vård ska kunna ges. En ökad reglering skulle bidra till både
ökad patientsäkerhet och ökad attraktivitet för sjuksköterskeyrket
då den enskilde yrkesutövarens ansvar för hur arbetsuppgifterna
utförs lyfts vilket ger ett signalvärde för yrkets betydelse för vården.
Det skulle även innebära att Sverige uppfyller de krav som ställs i
artikel 22 b i det moderna yrkeskvalifikationsdirektivet.8
Vidare är det utredningens uppfattning att den reglering som det
hänvisas till i jämförelsetabellen9 för hur YKD har genomförts i

6

Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens och hälso- och sjukvård.
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
8
2013/55/EU.
9
Se avsnitt 4.3.6.
7
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svensk lagstiftning, inte överensstämmer med artikel 22 b i direktivet som understryker att medlemsstaterna ska säkerställa att sjuksköter och barnmorskor kan fortbilda sig inom sitt yrke.
Jämförelsetabellens hänvisning till 2 § i den äldre hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) motsvarande 3 kap. 1 § HSL, utgör en
målbestämmelse som riktas till samtliga vårdgivare samt landsting
och kommuner som huvudmän och som anger att målet med hälsooch sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen. Även om vårdgivarnas mål är att bedriva vård så att en
god hälsa och en vård på lika villkor uppstår för hela befolkningen så
säkerställer inte det att sjuksköterskor och barnmorskor ges möjlighet till fortbildning. Det minskar inte heller den enskilda sjuksköterskans och barnmorskorskans personliga ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet.10 Av 6 kap. 2 § andra stycket PSL framgår att vårdgivarens ansvar i förhållande till denna lag eller annan författning inte
inskränks genom yrkesutövarnas personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utgörs.
Det personliga ansvaret för hur arbetet utförs förändras således
inte av bestämmelsen i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
motsvarande 3 kap. 1 § HSL och utgör inte heller något säkerställande av att yrkesutövarna kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter
och kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på en säker nivå.
Enbart de enskilda yrkesutövarna själva kan ansvara för att kunskaperna är uppdaterade men för att det ska kunna ske behöver det
ställas krav på vårdgivarna att skapa förutsättningar för personalen
så att de kan upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom deltagande i behövlig fortbildning för att behålla yrkesinsatsen på en säker och ändamålsenlig nivå. Det betyder ytterst att
det är de enskilda sjuksköterskornas och barnmorskornas ansvar att
fortbilda sig för att de ska kunna uppfylla kravet på att utföra arbetet
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med kraven i PSL.11 Vårdgivarens ansvar å sin sida är att möjliggöra fortbildning för vårdpersonalen.
Både de yrkesverksamma och vårdgivarna har vittnat om problem
när det gäller kompetensutveckling. De yrkesverksamma anger att
10
11

6 kap. 1 och 2 §§ i patientsäkerhetslagen (2010:659).
6 kap. 1 och 2 §§ patientsäkerhetslagen.
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det är svårt få ledigt för fortbildning och vårdgivarna anger brist på
personal som orsak till problemet. Jämförelsetabellens12 hänvisning
till 31 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen, som motsvarar 5 kap.
4 § HSL innebär att vårdgivaren ska systematiskt och fortlöpande
kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Den enskilde yrkesutövarens personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs är alltjämt
detsamma trots att vårdgivaren har ansvar för att kvalitetssäkra verksamheten. Bestämmelsen säkerställer inte heller enligt utredningens
uppfattning, att yrkesutövarna ges möjlighet att uppdatera sina kunskaper och färdigheter och kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på säker och effektiv nivå för att kunna hålla sig à jour med
utvecklingen inom yrket. Den generella hänvisningen i jämförelsetabellen till patientsäkerhetslagen ger inte heller svar på hur det kan
säkerställas att de enskilda yrkesutövarna kan fortbilda sig.
Artikel 22 b i YKD medger inget undantag från fortbildning utifrån personalbrist utan artikelns syfte är att medlemsstaterna ska
säkerställa att den vårdpersonal som omfattas av bestämmelsen13 kan
uppdatera sig inom sitt yrke och delta i sådant livslångt lärande som
är relevant för yrket. Detta oavsett rådande personalproblem. Vårdgivarens ansvar för att möjliggöra kompetensutveckling bör tydliggöras i lag14 så att det finns möjligheter för vårdpersonalen att kontinuerligt utvecklas inom sitt yrke. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det givetvis angeläget att yrkesutövare fortsätter att uppdatera
sina kunskaper även efter examen. Vilket också är en förutsättning
för att yrkesutövarna ska kunna leva upp till kravet på personligt
ansvar för att arbetsuppgifter utförs i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet är också
ett kriterium som kan avgöra om en yrkesutövare utfört en arbetsuppgift som lett till vårdskada slutligen döms för brott eller inte. Det
vill säga har arbetsuppgiften som lett till att en patient skadats allvarligt eller avlidit utförts i överensstämmelse med vetenskap eller
beprövad erfarenhet.15 Utredningen anser att det är viktigt att det
tydliggörs att även om vårdgivarna ytterst ansvarar för att vårdpersonalen har den kompetens som behövs för att god vård ska kunna ges
har den enskilde yrkesutövaren personligen ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs.
12

Som visar hur YKD genomförts i svensk rätt.
Läkare, tandläkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och, barnmorskor.
14
Se avsnitt 9.2.
15
Se det så kallade ”Kalmarmålet” avsnitt 4.7.4.
13
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När det gäller såväl djurhälsopersonal som yrkesförare anses
kompetens för hur arbetsuppgifterna utförs så viktiga att det krävs
lagreglering och för yrkesförare är fortbildning dessutom lagkrav, se
avsnitt 4.3.7. Det är utredningens bedömning att det är viktigt att
djuren omhändertas av den som har rätt kompetens likväl som det
är viktigt för människor att kunna lita på att yrkesförare har den
skicklighet och kompetens som krävs för att de ska känna sig trygga.
Men det är också enligt utredningens mening lika viktigt för patienter att omhändertas av den som har rätt kompetens.
Det är också viktigt att Sverige ur ett EU-perspektiv säkerställer
att de yrken som omfattas av artikel 22 b i YKD kan fortbilda sig så
att verksamma sjuksköterskor och barnmorskor i Sverige har samma
förutsättningar som kollegor i andra europeiska länder, dels för att
Sverige ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft, dels
för att enskilda yrkesutövare ska kunna stå sig i konkurrensen på den
europeiska marknaden. Det framgick redan av det ursprungliga
yrkeskvalifikationsdirektivet att fortbildning ska syfta till säkra och
effektiva yrkesinsatser.16 I YKD tydliggörs att medlemsstaterna
genom att uppmuntra fortbildning ska säkerställa att yrkesutövare
som omfattas av det automatiska erkännandet utifrån samordnade
utbildningskrav (läkare, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer, barnmorskor, apotekare och arkitekter) kan uppdatera sina kunskaper,
färdigheter och kompetenser. Det är upp till medlemsstaterna att, i
enlighet med de specifika förfaranden som gäller i respektive land,
säkerställa att det finns förutsättningar att fortbilda sig.
I Finland har detta gjorts genom lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) där det enligt 18 §
framgår att ”en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är
skyldig att upprätthålla och utveckla de kunskaper och färdigheter
som utövandet av yrket förutsätter samt att göra sig förtrogen med
de bestämmelser och föreskrifter som gäller för yrkesövningen.”
Genom bestämmelsens andra stycke ställs även krav på att arbetsgivare är ansvariga för att följa hur de yrkesutbildade utvecklas yrkesmässigt och för att skapa förutsättningar för personalen så att de kan
upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom
16

Enligt tidigare lydelse av artikel 22 b): ”Genom fortbildning ska det, enligt varje medlemsstats specifika förfaranden, säkerställas att de som har avslutat sina studier kan hålla sig à jour
med utvecklingen inom yrket i den mån som är nödvändigt för att yrkesinsatserna ska bibehållas på säker och effektiv nivå.”
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deltagande i behövlig yrkesinriktad fortbildning för att behålla yrkesinsatsen på en säker och ändamålsenlig nivå. Utredningen har även
tittat på hur Norge och Danmark genomför artikel 22 b i YKD.17
I betänkandet Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) lyftes möjligheten att överlämna åt
arbetsmarknadens parter att närmare reglera krav på fortbildning i
kollektivavtal. Vårdförbundet har uppgivit till utredningen att vid
förbundets översyn av kollektivavtal fann förbundet sex kollektivavtal som innehåller övergripande och generella åtgärdsplaner för att
skapa utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. I kollektivavtalen
fanns fortbildningsfrågor med som en punkt i fram till dess att
Socialstyrelsens föreskrifter18 upphävdes den 31 december 2011.
Detta talar för att reglering av fortbildning hade en viss effekt under
den tid som Socialstyrelsens föreskrifter19 gällde. Att överlämna till
arbetsmarknadens parter att reglera frågor om fortbildning genom
kollektivavtal förordas av yrkeskvalifikationsutredningen.
För att avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ska omfattas, oavsett verksamhetsform, bör det enligt utredningen införas
krav i patientsäkerhetslagen om att yrkesutövarna ska fortbilda sig
samt att det i föreskrifter säkerställs att de berörda yrkesgrupperna
kontinuerligt och på ett strukturerat sätt kan tillgodogöra sig nya
rön etc. genom kompetensutveckling. Föreskrifterna bör lämpligen
utarbetas i samråd med representanter för arbetsmarknadens parter.
Uttryckligt bemyndigande som ger Socialstyrelsen möjlighet att
meddela föreskrifter om fortbildning bör därför införas i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
Utredningens uppfattning är att varken bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter20 eller dess handbok tillgodoser de krav som
artikel 22 b i YKD ställer på medlemsstaterna. Inte heller vårdgivarnas ansvar för att det enligt hälso- och sjukvårdslagen21 finns
den personal som behövs för god vård säkerställer att utövare av
yrken som omfattas av automatiskt erkännande uppmuntras att hålla
sig uppdaterade om utvecklingen inom yrket22 detta då kraven riktar
17

Se avsnitt 4.3.3.
SOSFS 2005:12 om ledningssystem om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i
hälso- och sjukvården.
19
Ibid.
20
SOSFS 2011:9.
21
5 kap. 2 § HSL.
22
Se avsnitt 4.3.5.
18
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sig till vårdgivarna och inte till de enskilda yrkesutövarna som har ett
personligt ansvar för att vara uppdaterade i förhållande till aktuell
forskning. Om vårdgivarna är oförmögna att se till att personalen
har rätt kompetens för att god vård ska kunna ges kan det ytterst
drabba både patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen vars
personliga ansvar inte minskar på grund av exempelvis resurs- eller
personalbrist.
Trots att det i dag indirekt23 finns bestämmelser i fråga om krav
på fortbildning för yrkesutövare erfar utredningen att fortbildning
för yrkesaktiva de facto är nästintill obefintlig. Bristen på personal
är en av orsakerna att det inte finns tid över till fortbildning och att
kompetensutveckling nedprioriteras. En vårdgivare uttryckte sig till
utredningen ”om vi låter tre sjuksköterskor vidareutbilda sig får vi
stänga en vårdavdelning”. Detta visar hur skör dagens vårdverksamhet är när det gäller kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen av framför allt sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Följden av detta blir som tidigare nämnts att sjuksköterskor
och specialistsjuksköterskor inte kan leva upp till de patientsäkerhetslagens krav24 som så som det är formulerat med yrkesutövarens
personliga ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet är
också ett av kraven som domstolen utgår ifrån när den vid en
vårdskada ska avgöra om ett brott begåtts eller inte.
Fortbildning leder även till att uppnådda fortbildningskrav blir en
kvalitetsstämpel och en återkommande förvissning för individen om
att han eller hon bedriver sitt arbete i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Systematisk och kontinuerlig fortbildning ger
även stöd och trygghet för yrkesutövaren som vet att han eller hon
utför en evidensbaserad vård vilket gör arbetet mer attraktivt vilket
i sig sannolikt leder till ökad tillgång på specialistsjuksköterskor.
Kravet på fortbildning leder också till transparens som gör det lättare
för vårdgivarna att bedöma och planera för kompetensförsörjningen.

23
24

Genom bestämmelser i 5 kap. 2 och 4 §§ HSL samt 6 kap. 1 och 2 §§ PSL.
6 kap. 1 och 2 §§.
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Det har framkommit i den utvärdering som Socialstyrelsen ansvarade för25 att verksamhetschefer inte vet hur de ska använda specialistsjuksköterskans kompetens.26
Genom att ställa krav på fortbildning både synliggörs och tydliggörs specialistsjuksköterskans kompetens. Det är viktigt inte minst
utifrån vårdgivarnas användning av specialistkompetensen.27 Det
visar också yrkets betydelse i vården och det gagnar patientsäkerheten. Det är utredningens uppfattning att tydlighet och trygghet
går hand i hand både vad gäller de enskilda yrkesutövarna trygghet
att de utför sina arbetsuppgifter på bästa sätt samt trygghet för att
det i lag är reglerat att detta är viktigt för patientsäkerheten.
Slutligen vill utredningen understryka att fortbildning måste vara
en självklar del av arbetsuppgifterna för de yrkesgrupper som utredningen har att se över och det ska även vara meriterande vid karriär
och löneutveckling. Den formella kompetensen och den reella
kompetensen i förhållande till vetenskapen där fortbildningen utgör
en del, måste efterfrågas av arbetsgivaren och ha betydelse för
karriärutvecklingen för yrkesutövarna. Detta menar utredningen
även ökar både attraktiviteten och tillgången av specialistsjuksköterskor.28
7.4.3

Ökat antal fristående kurser i högskolan

Utredningens förslag: Universitet och högskolor ska tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud för fristående
kurser på avancerad nivå i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden med relevans för avancerade
kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Innehållet i kurserna ska
vara avpassat så att utvecklingen inom vården följs. Kurserna bör
variera i omfattning mellan kortare kurser om 7,5–15 högskolepoäng till längre kurser om 30 högskolepoäng eller mer.

25

En kartläggning av landstingens arbete med kompetensförsörjning av sjuksköterskor.
Ramböll (Rapport december 2017).
26
Se avsnitt 3.5.19.
27
Se avsnitt 9.2.
28
Samt för övriga sektorsyrken inom hälso- och sjukvården.
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Uppdraget ska utformas utifrån respektive lärosätes tillstånd
för olika examina samt utbildningsutbud och övriga förutsättningar. Uppdraget ska ges i sammanhållna fyraårsperioder för
vilka öronmärkta medel ska tillföras lärosätet.
Totalt beräknas medel för uppdraget uppgå till 54 miljoner
kronor per år.

Överväganden
Av utredningens direktiv framgår att utredaren inte ska lämna förslag som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor.
Vidare ska utredaren enligt direktiven samråda med Styr- och resursutredningen (U2017:05). Utredningen har under arbetets gång samrått med nämnda utredning och förslaget om ökat antal kurser till
universitet och högskolor ligger i linje med inriktningen i Styr- och
resursutredningens förslag29 till övergripande styrningsmodell för
universitet och högskolor.
Regeringens uttalanden i olika propositioner på högskoleområdet betonar att universitet och högskolor har ett ansvar för och skyldighet att erbjuda samhällsviktiga utbildningar som motsvarar efterfrågan från personer som önskar fortbilda sig eller vidareutbilda
sig30. I de fall utbildningen utgör krav för behörighet att utöva ett
särskilt yrke har regeringen ett legitimt behov att styra utbildningens
struktur och innehåll samt krav för tillträde till utbildningen.31
I det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU)
förtydligas medlemsstaternas ansvar avseende att säkerställa att de så
kallade sektorsyrkena kan fortbilda sig inom sitt yrke. Regeringen
understryker också vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ur
patientsäkerhetssynpunkt och att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke32.
Vid införandet av det nuvarande resurstilldelningssystemet 1993
diskuterades huruvida systemet skulle komma att missgynna mindre
29

Övergripande modellförslag för styrning av universitet och högskolor (2018-01-04), U2017:05.
Prop. 2004/05:162.
31
Prop. 2009/10:149. En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor, s. 24.
32
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, prop. 2015/16:44.
30
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lärosäten och ämnesområden där studenttillströmningen nödvändigtvis inte antogs vara lika hög som inom andra bredare ämnesområden33. Utredningen menar att det fanns fog för den oron och inom
de utbildningsområden som utredningen har att se över har farhågan
även besannats.
En av anledningarna till denna utveckling är enligt utredningens
mening, resurstilldelningssystemets konstruktion där ersättningen
utgår från studenternas val av utbildning varför högskolans utbildningsutbud formas till att överensstämma med studenternas efterfrågan. Om studentunderlaget inte är tillräckligt stort så har utbildningen inte ekonomiska bärkraft. Detta betyder att det finns starkare incitament i systemet att tillgodose studenternas efterfrågan
snarare än att tillgodose önskemål från andra håll, som till exempel
sektorer på arbetsmarknaden.34
Under arbetets gång har synpunkter framförts till utredningen
om svårigheter för högskolorna att erbjuda fristående kurser på
avancerad nivå utöver utbildningsprogrammen. Trots högskolans
omfattande kursutbud finns det få korta kurser på avancerad nivå
som är anpassade efter arbetsmarknadsorganisationernas behov av
systematisk fortbildning och vidareutbildning för stora grupper
anställda.35
Detta även om lärosätena uppger att det finns efterfrågan på fristående kurser från flertalet vårdgivare. Vårdgivarna efterfrågar enligt vad utredningen erfar, en större flexibilitet avseende specialistkunskaper och möjlighet till kortare kurser för kontinuerlig kunskapspåfyllnad inom olika specialiteter.
Liksom redogjorts för tidigare i betänkandet, upplever beslutsfattare i fakultetsledningarna vid universitet och högskolor att det
sällan finns utrymme för nya eller strategiska satsningar och att
bakgrunden till detta är att resursfördelningen ofta följer tidigare års
fördelningsprinciper som är svåra att förändra. Även på institutionsnivå upplevs svårigheter att utveckla institutionen på ett strategiskt vis då medlen redan är fördelade av fakultetsnämnden (se
avsnitt 5.2.2)36.
Kursernas karaktär på vårdområdet består i hög grad av specialiseringskunskaper vilket innebär att det ofta är få studenter per kurs
33

Prop. 1992/92:169.
SOU (2015:70) Högre utbildning under 20 år.
35
Ibid.
36
SOU 2015:92. Utvecklad ledning av universitet och högskolor.
34
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varför kurserna inte bär sig ekonomiskt för lärosätet. När kurserna
inte lönar sig kan de inte heller ges eftersom högskolornas ekonomi,
av lätt insedda skäl, inte klarar detta. När lärosätena fyllt sitt utbildningsuppdrag och inte kan erbjuda fristående kurser, erbjuder lärosätena efterfrågade kurser i form av uppdragsutbildning. Samtidigt
har flertalet landsting fattat principbeslut om att inte köpa uppdragsutbildning av lärosätena eftersom utbildningen i högskolan är gratis
för den sökande och redan bekostas med skattemedel. Här uppstår
således ett glapp mellan behov och efterfrågan. Utredningen menar
även att det är en ineffektiv användning av skattemedel om vårdgivaren ska betala för utbildning som redan finansieras med skattemedel.
I den svenska högskolan är det studentens syfte med utbildningen som ytterst avgör om en fristående kurs är fortbildning eller
vidareutbildning. Det innebär att för individen kan ett stort kursutbud vara en fördel eftersom valfriheten på så vis ökar. Men vid
lärosätet kan ett stort utbildningsutbud som består av kurser snarare
vara en nackdel vilket delvis beror på resurstilldelningssystemet som
gör universitet och högskolor till konkurrenter om studenterna. På
institutionsnivå är den fristående kursen mer beroende av de årliga
budgetbesluten än programmen är. Kursutbudet riskerar även att bli
ryckigt och inte samlat och överskådligt eftersom kurserna kan
utnyttjas som dragspel i tillfälliga konjunktursvängningar.37
I Högre utbildning under tjugo år38 konstateras att dagens resurstilldelningssystem inte klarar av att tillgodose en balans i fråga om
utbildningar på vård och lärarområdet, vilket utredningen instämmer i.
Utredningen anser även i likhet med Riksrevisionen39 att till följd
av de krafter inom resurstilldelningssystemet som beskrivits ovan,
styrs högskolans utbildningsutbud mot likriktning så att samma
utbud tillhandahålls av ett stort antal lärosäten. Att stärka en ökad
profilering skulle bidra till högre kvalitet och bättre resursutnyttjande men kan inte lösas enbart genom frivilliga initiativ från universitet och högskolor. För detta krävs också att regeringen agerar
för att åstadkomma en utveckling i önskad riktning.
Utredningen föreslår att universitet och högskolor ska tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud för fristående
37
38
39

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år.
SOU 2015:70.
Att styra självständiga lärosäten. Riksrevisionen (2012:4).
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kurser i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden som är av relevans för de yrkesexamina som utredningen har
att se över. Ett kursutbud med öronmärkta medel bör kunna lösa
flera av de nämnda problemen.
Uppdragen som ska utformas av regeringen med stöd från underlag från det nationella samverkansrådet som utredningen föreslår (se
avsnitt 9.8.4) men även genom andra slags underlag som regeringen
inhämtar från till exempel lärosäten och vårdgivare. Uppdragen ska
löpa för en period av fyra år och de öronmärkta medel som utgår för
uppdraget tillförs lärosätena för den aktuella perioden. Uppdragen
ska följas upp och utvärderas i särskild ordning. Krav och villkor för
återrapportering och uppföljning beslutas av regeringen och utredningen kommer inte ge förslag på hur detta ska utformas.
Utredningen vill även betona att kursutbudet inte behöver vara
ett helt nytt kursutbud utan snarare bygga vidare på redan existerande kurser inom ramen för till exempel specialistsjuksköterskeutbildningen men att dessa synliggörs tydligare än i dag som fristående
kurser. Utöver detta utbud behöver även nya kurser utvecklas som
kan motsvara behoven i vården utifrån pågående kunskapsutveckling
och i samverkan med vårdgivarnas behov av kompetensutveckling.
För att den forskning och vetenskapliga utveckling som sker vid
universitet och högskolor ska komma vården till del måste specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor ges möjlighet till ett livslångt lärande i högskolan. Detta kan även jämföras
med kraven i 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet. Möjligheten till fortbildning har
även understrukits inom ramen för yrkeskvalifikationsdirektivet,
som kräver att det i medlemsstaterna finns utrymme för kontinuerlig
fortbildning (se även 9.3.3).
Det finns däremot inte någon bestämmelse som anger krav på att
fortbildningen måste ske i högskolan. Arbetsgivaren kan välja att
fortbilda personalen i den form som anses passa syftet bäst, det vill
säga fortbildning kan ske både inom och utom högskolan. Utredningen menar att för att de yrken som utredningen har att se över,
ska kunna leva upp till nämnda krav i patientsäkerhetslagen samt
kravet i samma lag att den som tillhör hälso- och sjukvårdsperson-
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alen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter och att fortbildning ska kunna ske utifrån vetenskapliga premisser, är högskolan den främsta aktören.
Flertalet avnämare till utredningen har betonat att de upplever att
det är svårt att veta vad en kurs innehåller och hur kurserna förhåller
sig till andra kurser inom samma ämnesområde till exempel avseende
progression inom och mellan kurser. Utredningen anser att lärosätena behöver bli bättre på att tydliggöra kursinnehållet och hur
kurserna förhåller sig till varandra. Detta för att ge en ökad förståelse
för kursernas syfte och innehåll både till potentiella studenter och
till vårdgivare. Lärosätena behöver även hitta forum för samarbete
kring innehåll i utbildningarna så att det blir möjligt att läsa till
exempel kurs I vid ett lärosäte och kurs II vid ett annat. Utredningen
ser här även att digitala plattformar kan skapas för att åstadkomma
ökad samverkan mellan olika kurser inom ämnesområden.
Genom respektive lärosätes uppdrag kan även krav på samverkan
ställas mellan olika lärosäten för att dela upp olika kurser mellan
olika högskolor utifrån ämnesfördelning vid olika högskolor och för
att i förlängningen använda resurserna mer effektivt än i dag då
konkurrensen mellan lärosätena inte ger incitament till samarbete i
önskad utsträckning, enligt utredningens mening. Med uppdraget
kommer konkurrensen att försvinna och krav på samverkan mellan
olika lärosäten bli ett måste för att kurser som behövs för i fortbildning och kompetenshöjande insatser ska kunna komma till stånd.
Som nämns inledningsvis ska utredaren inte enligt direktivet lämna förslag som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor.
Utredningen bedömer dock att förslaget om ökat antal fristående
kurser i högskolan inom de områden som utredningen har att se
över, inte syftar till att förändra nuvarande principer i fråga om
resurstilldelningen för universitet och högskolor. Förslaget stämmer
snarare överens med statens nuvarande myndighetsstyrning och ska
därmed inte ses som ett nytt förslag som kräver ändring av nuvarande principer på området.
Redan i dag sker en del av styrningen av universitet och högskolor i de årliga regleringsbreven där regeringen pekar ut områden för
särskilda satsningar. Eftersom förslaget är begränsat i fråga om vilka
utbildningar som ska omfattas av de fyraåriga uppdragen, menar
utredningen att det inom nuvarande principer för styrning är möjligt
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att ge lärosätena avgränsade uppdrag över tid och att risken för spridningseffekter till andra utbildningsområden inom högskolan är liten.
Det området som möjligtvis skulle kunna påverkas är lärarutbildningen som i likhet med vissa vårdutbildningar har vissa utmaningar
i nuvarande styrningsmodell.
Utredningens bedömning vilar delvis på nuvarande myndighetsstyrning genom att regeringen redan i dag ger universitet och högskolor och andra myndigheter uppdrag inom olika områden, och
som kan sträcka sig över flera år. I budgetpropositionen redovisar
regeringen för riksdagen årligen hur medlen bör fördelas för kommande år under respektive utgiftsområde.
Utredningens bedömning är att trots de utfästelser som gjorts i
propositioner40 på högskoleområdet om att högskolorna ska tillhandahålla ett balanserat utbildningsutbud och kurser för fortbildning i enlighet med behoven inom samhällsviktiga områden, krävs
ett riktat uppdrag till lärosätena avseende kursutbudet för de utbildningar som utredningen har att se över. Utredningen erfar att nuvarande resurstilldelningssystem inte gör det möjligt för lärosätena att
genomföra fortbildning i den utsträckning som samhället efterfrågar
inom de områden som utredningen har att se över.
Även om lärosätena har ett nationellt ansvar för dimensioneringen av utbildningen verkar de mycket tydligt i en regional kontext.
De flesta lärosäten rekryterar studenter regionalt och utbildningsområden som inom vården utbildar för den regionala arbetsmarknaden. Det behövs därför starkare incitament för lärosätena att
dimensionera efter arbetsmarknadens behov än vad nuvarande
dimensioneringssystem möjliggör.
Det är således befogat att högskolan när det gäller de samhällsviktiga utbildningar som utredningen har att se över, får ett uppdrag
att erbjuda kurser för vilka öronmärkta medel ska tillföras. Högskoleutbildning bör dessutom i sin kraft av att vara en skattefinansierad verksamhet kunna tillgodose samhällsviktiga områden med
kunskap och kompetens.
Distansutbildning är en utbildningsform som utredningen anser
behöver öka. Distansutbildningen är enligt utredningen en central
verksamhet för att det fristående kursutbudet ska kunna komma
yrkesaktiva i hela Sverige till del.
40

Prop. 1992/93:1, prop. 2004/05:162, prop. 2009/10:149.
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Regeringen gör bedömningen att en förbättrad tillgång till
distansutbildning bidrar till att höja utbildningsnivån i landsbygderna och ökar utbudet av högutbildad arbetskraft till nytta för
landsbygdsföretag och kommuner, samt möjliggör för både kvinnor
och män att utbilda sig för kvalificerade arbetstillfällen på landsbygden.41 Regeringen gör därför en satsning på distansutbildning
med 70 miljoner från och med 2019 och framåt. Satsningen som tillförs kommunerna syftar till att öka individens möjligheter till
utveckling liksom efterfrågan hos den lokala och regionala arbetsmarknaden som förutsätter att individen har nära tillgång till utbildning.42
Studenter inom distansutbildningen har ökat som läser samhällsviktiga utbildningar inom vård- och lärarutbildning43. UKÄ anser att
distansutbildning skulle kunna vara en pusselbit för att öka och
stärka utbildningen inom dessa områden, vilket utredningen instämmer i. Utredningen anser att lärosätena bör lägga ytterligare fokus
på att erbjuda fler fristående kurser i form av distansutbildning eftersom det kan vara en åtgärd som ökar möjligheten för människor i
hela landet att ta del av fortbildning oh vidareutbildning.
Lärosätena har under senare år arbetat allt mer strategiskt med
distansutbildning för att öka den breddade rekryteringen, det livslånga lärandet och för att kunna underlätta för dem med en pågående
yrkeskarriär att vidareutbilda sig. Lärosätena uppger att de utmaningar som finns med distansutbildning är utvecklingskostnader
samtidigt som yrkesverksamma saknar incitament för att delta i examinerande moment vilket i sin tur påverkar lärosätets finansiering.

41

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop
(prop. 2017/18:179).
42
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop
(prop. 2017/18:179).
43
Distansutbildning i svensk högskola. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2017:18).
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8

Finns det behov av en
specialiströntgensjuksköterskeexamen? – nulägesbeskrivning,
överväganden och förslag

I detta kapitel ges en nulägesbeskrivning i fråga om behoven av en
specialiströntgensjuksköterskeexamen. Därefter följer ett avsnitt med
överväganden och förslag, med utgångspunkt från bland annat nulägesbeskrivningen.

8.1

Utredningens uppdrag avseende behov
av en specialiströntgensjuksköterskeexamen

Utredaren ska analysera och bedöma om det finns behov av att införa
en specialiströntgensjuksköterskeexamen på avancerad nivå i högskolan, och om behov bedöms finnas, lämna förslag på examensbeskrivning för specialiströntgensjuksköterskeexamen, samt lämna nödvändiga författningsförslag.
En utgångspunkt för utredarens arbete i denna del är att röntgensjuksköterskeexamen ska finnas kvar. Utredaren ska i sin bedömning särskilt beakta vårdens kompetensbehov av specialiströntgensjuksköterskor på medellång och lång sikt.
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8.2

Om röntgensjuksköterskeexamen

8.2.1

Röntgensjuksköterskeexamen är en yrkesexamen
på grundnivå

Röntgensjuksköterskeexamen är en yrkesexamen på grundnivå med
en omfattning av 180 högskolepoäng. För examina på grundnivå
gäller enligt 1 kap. högskolelagen (1992:1434) att utbildningen ska
bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i
gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och
kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera
och lösa problem, och beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver
kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta
kunskaper ven med personer utan specialkunskaper inom området.
Legitimation som röntgensjuksköterska
Av 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) följer att den som har
avlagt röntgensjuksköterskeexamen kan ansöka och få legitimation
för röntgensjuksköterskeyrket.
8.2.2

Examensbeskrivningen för röntgensjuksköterskeexamen

Examensbeskrivningen för röntgensjuksköterskeexamen framgår av
examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).
I examensbeskrivningen för röntgensjuksköterskeexamen framgår
de krav som ställs för examen. Kraven anges i form av omfattning
för examen uttryckt i högskolepoäng, som för röntgensjuksköterskeexamen uppgår till 180 högskolepoäng. Kraven för examen anges
också i form av ett övergripande mål uttryckt som, för röntgensjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap som kräv för behörighet som röntgensjuksköterska. Målen anges under rubrikerna
kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.
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Det anges även krav för det självständiga arbetet. För röntgensjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst
15 högskolepoäng.
Även övriga krav för examen anges enligt det följande. För röntgensjuksköterskeexamen ska också de preciserade krav gälla som varje
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i examensbeskrivningen.
Yrkesexamen och generell examen
Universitet och högskolor har möjlighet att utifrån egna bedömningar
besluta om och starta utbildningar som leder till olika generella
examina förutsatt att kraven för den aktuella examen nås (se även
avsnitt 5.4.1).
För yrkesexamen och generell examen finns kraven för examen
reglerade i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen i
form av examensbeskrivningar.
Kraven för respektive yrkesexamen och generell examen skiljer
sig år genom att det för yrkesexamina finns skäl att i examensbeskrivningen ange mer preciserade krav med anknytning till det kommande yrket1.

8.3

Finns det behov av en
specialiströntgensjuksköterskeexamen?

I direktiven till utredningen anges att då det i dag saknas underlag
om vårdens behov av specialiserade röntgensjuksköterskor behövs
en analys och bedömning av om det finns skäl att införa en ny yrkesexamen i högskolan eller om eventuella behov av specialistkompetens kan tas om hand av vårdgivarna.
För att kunna kartlägga vilka möjligheter som dagens röntgensjuksköterskor har till specialistutbildning har utredningen träffat
flertalet intressenter till utbildningen samt tillsatt en referensgrupp
och skickat ut ett frågeformulär med frågor om behov av specialistutbildning och vilken slags utbildning som redan sker i dag.
1

Prop. 2004/05:162. Ny värld – ny högskola (bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160 och bet.
2005/06:UbU15, rskr. 2015/06:214).
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Synpunkter från ingivare

Skrivelse till Utbildningsdepartementet
Vårdförbundet, Svensk förening för Röntgensjuksköterskor och samtliga lärosäten där utbildning till röntgensjuksköterska ges inkom i
november 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)
med en skrivelse för att uttrycka önskemål om inrättandet av en statligt erkänd och reglerad specialistutbildning för legitimerade röntgensjuksköterskor inom huvudområdet radiografi (U2016/04828/UH).
Enligt ingivarna bör en ny examen som ska leda till specialiströntgensjuksköterska föras in i examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen. Skälet till förslaget är enligt ingivarna ett uttalat
behov av röntgensjuksköterskor med specialisering i radiografi inom
diagnostisk radiologisk verksamhet. Den nya examen ska leda till
skyddad specialistbeteckning i likhet med vad som gäller för specialistsjuksköterskeexamen.
Ytterligare skäl till en ny examen är enligt ingivarna den avancerade
utrustning och de allt oftare förekommande komplexa undersökningar som ställer höga krav på röntgensjuksköterskans specialistkunskaper. Likaså förutsätter multisjuka och välinformerade patienter att arbetet bedrivs utifrån evidens och en personcentrerad vård.
Specialistkompetens krävs i form av bildkvalitet, stråldos, strålsäkerhet, patient- och personalsäkerhet, optimering av undersökningsmetoder omvårdnad, medicinsk kunskap inom diagnos och behandling. I skrivelsen beskrivs att huvudområdet radiografi är ett
tvärvetenskapligt område där kunskaper inom omvårdnad, strålningsfysik, bild- och funktionsmedicin och medicin integreras. Vidare
framhålls att utbildning inom området radiografi ger den kunskap
som krävs för att undersöka patienter i diagnostiskt och behandlande syfte med hjälp av bildgivande morfologiska och funktionella
metoder.
Det uppges i skrivelsen att genom att säkra försörjningen på specialiströntgensjuksköterskor inom den diagnostiskt radiologiska
verksamheten ökar möjligheterna att på ett adekvat sätt möta behovet hos befolkningen.
En ny examen ska enligt uppgift leda till fördjupade kunskaper
inom kunskapsområdet och skapa förutsättningar för implementering
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av evidensbaserad vård. Detta stärker ytterligare röntgensjuksköterskans möjligheter att följa kunskapsutvecklingen nationellt och
internationellt och finnas med i forskningsfronten.
Av skrivelsen ovan framkommer att det i dag finns ett utvecklat
samarbete med lärosätena och goda förutsättningar att erbjuda kurser
inom ett specialistutbildningsprogram. Den akademiska kompetensen inom skilda specialistområden kan hämtas från olika lärosäten
och utnyttjas effektivt. De ökade samarbetet över professionsgränserna
kräver att röntgensjuksköterskan breddar och fördjupar sin kompetens.
Ingivarna anför att en specialistutbildning skulle det skapas bättre
förutsättningar för patientnära forskning och utökat samarbete mellan den akademiska och kliniska verksamheten. Utbildningen skulle
även ha en tydlig klinisk förankring i den diagnostiskt radiologiska
verksamheten. En specialistutbildning för legitimerade röntgensjuksköterskor uppges även kunna stärka samverkan mellan de olika verksamheterna och bidra till att säkra kompetensförsörjningen både i
klinisk verksamhet och vid universitetet.
Legitimerade röntgensjuksköterskor väljer
och formar sin framtid2
Svensk förening för Röntgensjuksköterskor genomförde under 2016
en nationell studie för att kartlägga röntgensjuksköterskans syn på
hur professionen har utvecklats och förändrats över tid och hur professionen ser på sin framtid.
Professionens nuvarande ställning
Deltagarna i studien upplevde en brist på röntgensjuksköterskor, då
många har gått i pension och alltför få söker sig till yrket. Nya tekniker och modaliteter kräver dessutom fler röntgensjuksköterskor.
Då röntgensjuksköterskan är ansvarig för både teknik och vård av
patienter, ansågs bristen på röntgensjuksköterskor minska deras
möjligheter att ta hand om patienterna på det sätt som de önskar.
För att uppmuntra fler studenter att välja yrket måste det bli mer
2

Legitimerade röntgensjuksköterskor väljer och formar sin framtid. Vetenskapliga rådet,
Svensk förening för röntgensjuksköterskor (november 2017).
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synligt för allmänheten, till exempel genom information om dess
innehåll, möjligheter och betydelse. Röntgensjuksköterskornas yrke
beskrivs sällan i media, trots behovet av fler röntgensjuksköterskor
och den stora tekniska utvecklingen.
Studien visar att arbetsglidning ökar succesivt och en av anledningarna är att antalet radiologer är för få, vilket innebär att uppgifter som tidigare utfördes av radiologer nu ligger inom röntgensjuksköterskans ansvarsområde. Till exempel prioritering av inkommande remisser, hantering av otydligt skrivna remisser eller begäran
om olämpliga undersökningar. Dessutom bedömer röntgensjuksköterskan bildmaterialets kvalitet, primärgranskar för diagnos, avslutar undersökningen och skickar patienten vidare.
Personer utan formell kompetens utför uppgifter såsom att
vidarebefordra information, beräkna gfr, övervaka patient under
kontrastmedelsadministrering och utför radiografiska undersökningar,
vilket utarmar den professionella rollen och ökar risken för patient
och strålsäkerhet. Om något går fel ligger dock fortsatt ansvar hos
röntgensjuksköterskan. Av studien framgår uppfattningen att yrkesrollen hotas av vårdpersonal som gör strategiska val för att ta över
uppgifter inom röntgensjuksköterskans kompetensområde.
Specialisering leder till expertkunskap
Studien visade vidare att möjligheter till karriärutveckling var en väg
till en högre lön samt nytt och mer intressant arbetsinnehåll där
karriärstegen var viktig. Fördjupad kunskap om en viss modalitet var
en karriärväg eftersom det krävdes specifik kompetens. Karriärmöjligheterna var begränsade, mycket utbildning fick ske utanför arbetstid, en anledning var att karriärplanering är individuell och inte alltid
inriktad på avdelningens behov. Byte av arbetsgivare eller position
kunde påskynda karriärutvecklingen. Att bli applikationsspecialist,
arbeta inom den privata sektorn eller industrin, bli chef eller lärare
var andra karriärmöjligheter. I vissa fall var positionen förknippad
med engagemang eller erfarenhet.
Det finns högre krav från allmänheten eftersom befolkningen blir
äldre. Fler människor lever längre och deras sjukdomar behöver
undersökas. Ny teknik kommer att utvecklas som kräver djupare
och bredare kunskaper. Efterfrågan på reglerad specialistutbildning
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för röntgensjuksköterskor diskuterades i studien i relation till specialistutbildningar som redan finns för sjuksköterskor. Trots att
många röntgensjuksköterskor inte har utbildning på avancerad nivå
betraktade de sig som kunniga om strålningssäkerhet och experter
inom sitt område. I dag är fördjupning av kunskap ofta kopplad till
olika modaliteter och det finns ett tydligt uttryckt behov av en
reglerad specialistutbildning. Av studien framgår att bristen på röntgensjuksköterskor har uppmärksammats av verksamhetschefer som
har sett behovet av att göra yrket mer attraktivt för att locka studenter, eftersom de ofta efterfrågar möjligheter till en reglerad specialistutbildning.
En vårdgivares syn på röntgensjuksköterskans kompetens
i vården
Röntgensjuksköterskans kompetens och kompetensutveckling
Flera avnämare har inkommit till utredningen med underlag i fråga
om behov av specialiströntgensjuksköterskeutbildning. Nedan redovisas en vårdgivare, Region Skånes3, synpunkter i fråga om kompetenskrav och kompetensutveckling för röntgensjuksköterskan.
Legitimerad röntgensjuksköterska avser ett akademiskt yrke med
kärnkompetenser inom radiografins teori och praktik, ledarskap,
forskning, utveckling och utbildning. Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde och hämtar kunskaper främst från bild och
funktionsmedicin, strålfysik, medicin och omvårdnad. Kompetensutveckling hos röntgensjuksköterskan utgår ifrån patientens och
verksamhetens behov samt utvecklingsbehov av professionens kunskapsområde. Röntgensjuksköterskan utvecklas för att utföra vård
som skapar värde hos patienten. Kompetensutvecklingen hos röntgensjuksköterskan bygger på kunskaper, färdigheter, erfarenheter,
värderingar och förmågan till ledarskap och intra- och tvärprofessionell samverkan samt utbildning av andra.

3

Rapport från dialogdagen för reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Region
Skåne (2018-04-17).
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Kompetensstege för röntgensjuksköterskor inom Region Skåne
anger följande kompetenskrav hos en specialiströntgensjuksköterska:
– Har hög kompetens inom eget specialistområde,
– har evidensbaserat förhållningssätt; implementerar lokala/regionala/nationella riktlinjer och forskningsresultat samt engagerar
sig i metodutveckling, bildoptimering, utveckling- och forskningsprojekt inom specialistområdet,
– värderar styrkor och svagheter i arbetsgruppen, prioriterar utifrån
arbetsgruppens behov och arbetar förebyggande, tar ansvar för
arbetsgruppen,
– har välutvecklad kommunikationsförmåga i tal och skrift,
– föreläser inom verksamheten, på universitet, nationella och internationella konferenser, och
– fortsätter med egen utveckling inom radiografi och pedagogik.
Vårdens behovs av specialistkompetens inom diagnostisk bildmedicin
och strålfysik
Verksamhetsområde Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus och diagnostiska enheter inom Skånevård Sund och Kryh represenerar en kunskapsintensiv bransch, enligt Region Skåne. Verksamheterna beskrivs erbjuda högspecialiserad diagnostisk och terapeutisk
verksamhet, forskning, utveckling och utbildning. Den snabba tekniska
utvecklingen påbjuder metodutveckling och optimering av verksamhetens tjänster.
Enligt beslut från regiondirektören ska Skånes universitetssjukhus profilera sig som ett självständigt varumärke, som ett tvärvetenskapligt kunskapsnav för utbildning, forskning och högspecialiserad
vård på högsta nivå. Det förväntas att Skånes universitetssjukhus ska
vara drivare och skapa en högklassig miljö för studenter, forskare
och vårdprofessionen att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.
Detta stärker argument för behovet av kontinuerlig kompetensutveckling och försörjning av medarbetare med hög utbildningsnivå
för att ständigt förbättra och utveckla det diagnostiska stödet inom
vården samt att garantera en god vårdkvalitet med hög patient-
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säkerhet, enligt regionen. Verksamheterna är under ständig utveckling och efterfrågan på hög kompetens hos medarbetare, där utav hos
röntgensjuksköterskan, är stor. Det avser såväl generell grundläggande kompetens som specialistkompetens. Grundutbildningen till
röntgensjuksköterska tillgodoser inte behoven för specialistkompetens hos röntgensjuksköterskan. Vidare anser Region Skåne att hög
kompetens inom röntgensjuksköterskans kärnkompetenser och
radiografi krävs för en trygg, säker och kostnadseffektiv vård samt
utveckling inom diagnostisk verksamhet. Evidens tyder på att hög
kompetens associeras med säker vård till patienten och att kvaliteten
på vården ökar i de verksamheter som har specialistkompetens. Specialiströntgensjuksköterskeexamen är porten till utveckling av vården på avancerad nivå inom professionens kunskaps-, kompetensoch forskningsområde.
8.3.2

Förutsättningar för utredningen och övriga synpunkter

Mot bakgrund av det omfattande uppdraget och den korta utredningstid som stått till utredningens förfogande har tydliga avgränsningar och prioriteringar i förhållande till uppdraget behövt göras.
Tidsbristen har även medfört att utredningen i den del som avser
specialiströntgensjuksköterskeexamen, inte haft möjlighet att i önskad
utsträckning kunnat göra en fördjupad bedömning. Utredningens
analys och bedömning ska därför ses mot bakgrund av den begränsade tid som stått till utredningens sammanlagda förfogande.
Utredningen har tillsatt en referensgrupp för frågor om behov
av specialiströntgensjuksköterskeexamen
Utredningen har valt att tillsätta en referensgrupp för den del av direktiven som rör frågan om det finns ett behov av en specialiströntgensjuksköterskeutbildning. Gruppen har bestått av intressenter och
avnämare till utbildningen i form av representanter från de lärosäten
som utbildar röntgensjuksköterskor, professionsförbund, privata
och landstingskommunala vårdgivare.4

4

Se bilaga 3.
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Utredningen har haft flera möten med referensgruppen som framfört en samstämmighet över behovet av en specialistutbildning för
röntgensjuksköterskor.
Underlag från Svensk förening för Röntgensjuksköterskor
Utredningen har bett Svensk förening för Röntgensjuksköterskor
att inkomma med argument angående behovet av en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Nedan redogörs för synpunkter som
inkommit från föreningens vetenskapliga råd.
Specialistkompetens inom området radiografi krävs för att kunna
möta verksamheternas behov och krav på hög kompetens. Radiografi är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar strålskydd och
strålsäkerhet, omvårdnad, medicin, bild- och funktionsmedicin. Det
krävs specialistkompetens för att möta ett utökat ansvar för kvalitet
och säkerhet inom den radiografiska kontexten. Dessutom finns
krav på forsknings- och förbättringsarbete samt kvalitetssäkerhet
inom röntgensjuksköterskans kompetens- och specialistområde. Det
finns krav på specialistkompetens för att kunna leda professionsutvecklingen på arbetsplatsen på ett självständigt och reflekterande
sätt.
Det krävs specialistkompetens för att bidra till en patientsäker
vård. En specialistutbildning innebär vinster för både patient, remittent och medarbetare. Nya metoder och ny teknik kräver kunskap
och kompetens på avancerad nivå för att handleda och utbilda andra
och som utvecklar verksamheten.
Specialistutbildning behövs för att skapa karriärvägar inom yrket
för legitimerade röntgensjuksköterskor och de som vill vidareutbilda
sig ska kunna göra det inom ramen för sin profession och inte genom
att lämna yrket för att avancera inom andra närliggande områden.
Det finns behov av fler nivåer utöver grundutbildningsnivån för
att säkra kvaliteten och kompetensen i den kliniska verksamheten.
Specialistutbildningen ska bygga vidare på yrkesexamen för röntgensjuksköterskor. Utbildningens omfattning ska vara 60 högskolepoäng
varav 15 högskolepoäng ska vara allmän radiografi och 30 högskolepoäng inom ett specialområde inom radiografi. Utbildningen ska
bedrivas under minst två år på halvfart i kombination med klinisk
verksamhet inom specialområdet. Specialistutbildningen ska ges av
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universitet och högskolor på avancerad nivå med reglering i högskoleförordningen. Huvudområdet ska vara radiografi med öppen
inriktning i examensordning.5
8.3.3

Röntgensjuksköterskans möjligheter till utbildning
på avancerad nivå

De flesta lärosäten som har tillstånd att utfärda röntgensjuksköterskeexamen och som utredningen varit i kontakt med uppger att
de erbjuder fristående kurser dock i begränsad omfattning inom
röntgensjuksköterskans kunskapsområde. Vissa lärosäten erbjuder
även längre sammanhållna utbildningsprogram. Vid Uppsala universitet startas exempelvis en ny masterexamen från och med höstterminen 2018. Förutom den nystartade utbildningen vid Uppsala
universitet saknas dock förekomsten av magisterexamina inom området till stor del i dag trots att lärosätena har möjlighet att starta
generella examina på magister- och masternivå. Enligt uppgift till utredningen, i enlighet med ovanstående inspel från Svensk förening
för Röntgensjuksköterskor, skulle specialistområdet för en specialiströntgensjuksköterskeexamen ha en omfattning om 30 högskolepoäng
för respektive specialområde inom radiografi. Därutöver ska 15 högskolepoäng utgöras av allmän radiografi. Utredningen uppfattar
således att de olika specialistområdena inom röntgenområdet inte
motsvarar eller genomsyrar respektive specialistområde i en specialiströntgensjuksköterskeexamen.
Det vanligast förekommande, enligt vad utredningen erfar, är att
vissa lärosäten i dag ger och även fortsättningsvis skulle ge fristående
kurser på avancerad nivå som sammanlagt inom ett och samma specialistområde uppgår till en omfattning av 15–30 högskolepoäng.
Värt att påminna om i sammanhanget är att i den svenska högskolan inte finns någon yrkesexamen med mindre omfattning än
60 högskolepoäng.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) resonerade om omfattningen
av yrkesexamina i rapporten Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Myndigheten menar
att en ny yrkesexamens innehåll och omfattning beror självklart
främst på vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för
5

Varför behövs en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Svensk förening för röntgensjuksköterskor (U 2017:08 dnr Komm2018/00054-21).
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att en från utbildningen examinerad person ska kunna verka på det
avsedda yrkesområdet. UKÄ anser dock att det är olämpligt att inrätta en ny yrkesexamen om dessa kunskaper kan erhållas genom en
utbildning som enbart omfattar 30 högskolepoäng. Utbildningar
som leder till examina bör ha en relativt stor omfattning i ett långsiktigt hållbart högskolesystem, medan kortare påbyggnadsutbildningar kan erbjudas i form av olika fort- och vidareutbildningsinsatser som inte ger en specifik examen inom högskolan.6
Av svaret på utredningens frågeformulär framgår att fortbildning
och vidareutbildning i dag sker vid universitet och högskolor i form
av fristående kurser och internutbildningar som ges av vårdgivarens
olika verksamheter men också av tillverkare och leverantörer av bildoch funktionsutrustning.7
Av underlaget som utredningen har tagit del av och som redovisats ovan, framgår att det i dag finns ett utvecklat samarbete med
lärosätena och goda förutsättningar att erbjuda kurser inom ett
specialistutbildningsprogram och att den akademiska kompetensen
inom skilda specialistområden kan hämtas från olika lärosäten och
utnyttjas effektivt.
Enligt nuvarande bestämmelser för examenstillstånd som följer
av 1 kap. 12 § högskolelagen och 6 kap. 5 a–f §§ högskoleförordningen är det inte möjligt för lärosäten att tillsammans ansöka om
tillstånd för en examen. De regler som finns gällande gemensamma
examina i samma författningar8 utgår från att de lärosäten som
utfärdar en gemensam examen vart och ett har tillstånd att utfärda
examen. För att säkerställa kvaliteten på de examina som ingår i en
gemensam examen, bör emellertid bara examina som får utfärdas av
de lärosäten som varit med och anordnat utbildningen ingå i den
gemensamma examen9. Tillstånd att utfärda examina beviljas endast
för en högskola. Likaså gäller att för det fall som examenstillståndet
återkallas gäller det endast för den aktuella högskolan10
Efter genomgången röntgensjuksköterskeutbildning är studenten
inte behörig för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen.

6

Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården.
Universitetskanslersämbetet, s. 9. (Rapport 2017:5).
7
Bilaga 5.
8
6 kap. 11 a–f §§ högskoleförordningen (1993:100).
9
Prop. 2008/09:175. Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid, s. 43 ff.
10
1 kap. 14 § högskolelagen (1992:1434).
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Detta faktum har flera avnämare framfört som ett hinder för röntgensjuksköterskans utvecklingsmöjligheter i yrket. Det blir en återvändsgränd för studenten som helt måste börja om och läsa in en
sjuksköterskeexamen för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen. Utredningen kan konstatera att även om innehållet i sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen skiljer sig åt finns
det även områden med likartat innehåll, inte minst inom ämnet vårdvetenskap.
Ett problem som lyfts av intressenter till utbildningen är att trots
vårdens välartikulerade- och definierade behov av kurser inom röntgenområdet samt ett högt söktryck till de utbildningar och fristående
kurser som lärosätena erbjuder, är området nedprioriterat hos lärosätesledningarna. Det saknas även ekonomiska förutsättningar på
lärosätet för att erbjuda fler kurser i enlighet med det behov som
finns. Medlen är redan intecknade till andra utbildningar varför
området tvingas stå tillbaka. Utredningen erfar att intressenter oroas
över nämnda utveckling som i slutändan riskerar att påverka patienterna eftersom personalen inte har adekvat utbildning i relation till
den snabba tekniska utveckling som sker inom röntgenområdet.
Svar om behov av specialiströntgensjuksköterskeexamen
i utredningens frågeformulär11
Finns det ett behov i vården av att inrätta en specialiströntgensjuksköterskeexamen i högskolan?
Det finns ett behov av att inrätta en specialiströntgensjuksköterskeexamen, enligt en klar majoritet av de svarande organisationerna.
Anledningen är framför allt den snabba tekniska utveckling som ställer allt högre krav på röntgensjuksköterskans tekniska kunnande och
förmåga att konsumera forskning.

11

Bilaga 5.
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8.4

Överväganden och förslag

8.4.1

Specialiströntgensjuksköterskeexamen ska inte föras
in i högskolan

Utredningens bedömning: Specialiströntgensjuksköterskeexamen ska inte införas i högskolan.
Utredningen bedömer att respektive specialistområde i omfattning i dag inte motsvarar en yrkesexamen om 60 högskolepoäng. Utredningens analys och bedömning ska ses mot bakgrund av den begränsade tid som stått till utredningens sammanlagda förfogande.
Utredningen föreslår därför att regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet att ytterligare utreda vilka förutsättningar
som finns för de lärosäten som har examenstillstånd för röntgensjuksköterskeexamen att bedriva och genomföra en specialiströntgensjuksköterskeexamen.

Överväganden
Universitet och högskolor ska själva besluta om sitt utbildningsutbud i enlighet med studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens
behov. Lärosätena kan starta generella examina förutsatt att kvalitetskraven på utbildningen nås.
Flertalet lärosäten erbjuder både utbildningsprogram och fristående kurser på avancerad nivå för röntgensjuksköterskor. Däremot
finns inte någon yrkesexamen på avancerad nivå för röntgensjuksköterskor.
Utredningen erfar att utvecklingen inom området för röntgensjuksköterskeyrket går snabbt både i tekniskt och medicinskt avseende.
Detta ställer i sin tur stora krav på tillgång till fortbildning och vidareutbildning för röntgensjuksköterskor.
Vårdförbundet, Svensk förening för röntgensjuksköterskor och
samtliga de lärosäten som utbildar röntgensjuksköterskor har till utredningen framfört önskemål om en reglerad specialiströntgensjuksköterskeexamen i likhet med specialistsjuksköterskeexamen.12 Det
12

Skrivelse angående statligt erkänd och reglerad specialistutbildning för legitimerade röntgensjuksköterskor inom huvudområdet radiografi (U2016/04828/UH).
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huvudsakliga skälet som anges i skrivelsen för att inrätta en ny
examen är enligt yrkesföreningarna och lärosätena det uttalade nationella behovet av röntgensjuksköterskor med specialisering inom diagnostisk radiologisk verksamhet.
Utredningen kan konstatera att det råder brist på kurser inom
ämnesområden med relevans för röntgensjuksköterskeyrket för att
det ska vara möjligt att tillgodose vårdens behov av kompetensutveckling. Vårdgivare efterfrågar fler fristående kurser inom olika
specialistområden än vad som i dag finns att tillgå i högskolan. Samtidigt som högskolorna inte prioriterar utbudet av fristående kurser
för fortbildning och vidareutbildning i den omfattning som efterfrågas. Orsakerna till denna situation är flera men den vanligast
förekommande som utredningen mött är att lärosätena redan har
fyllt sitt utbildningsuppdrag och kan därför inte utöka antalet platser
ytterligare. Avnämare menar även att det handlar om prioritering av
olika ämnesområden vid lärosätena. Eftersom röntgenområdet är ett
mindre ämnesområde prioriteras behov ned till förmån för andra
större ämnesområden.
Sammantaget gör utredningen bedömningen att det inte ska
införas en specialiströntgensjuksköterskeexamen på avancerad nivå
i högskolan. Utredningen anser dock att det står utom tvivel att det
behövs ytterligare utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för att
tillgodose röntgensjuksköterskans behov och efterfrågan på fortbildning och vidareutbildning i högskolan.
Utredningens analys och bedömning ska ses mot bakgrund av
den begränsade tid som stått till utredningens sammanlagda förfogande. Utredningen föreslår därför att regeringen uppdrar åt Universitetskanslersämbetet att ytterligare utreda vilka förutsättningar som
finns för de lärosäten som har examenstillstånd för röntgensjuksköterskeexamen att bedriva och genomföra en specialiströntgensjuksköterskeexamen.
Utredningen bedömer att de områden som specialisering efterfrågas för röntgensjuksköterskor vart och ett består av kurser i total
omfattning upp till 30 högskolepoäng. Det är i första hand fråga om
mycket specifika kunskapsområden som ska behandlas. Utredningens
bedömning är att det inom det aktuella specialistområdet inte i dag
anses befogat att införa en specialiströntgensjuksköterskeexamen
eftersom områdets specifika inriktningar som helhet i dag inte mot-
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svarar 60 högskolepoäng. I fråga om specialistutbildning för röntgensjuksköterska skulle en examen med krav som anges i examensordningen snarare verka hindrande dels på grund av den snabba
utveckling som yrket genomgår dels för att områdena är så smala att
en utbildning med en omfattning om 60 högskolepoäng snarare
inkludera kunskaper som är av mer generell karaktär och inte utgörs
av kunskaper inom specialiseringens område.
Utredningen vill framhålla lärosätenas möjligheter att erbjuda
generella examina som innebär att flera lärosäten redan i dag erbjuder både utbildningsprogram och fristående kurser på avancerad nivå
för röntgensjuksköterskor. I fråga om fristående kurser på avancerad
nivå för röntgensjuksköterskor då detta saknas till stor del i dag. Nuvarande kursutbud är för litet för att det ska vara möjligt att tillgodose vårdens behov av kompetensutveckling. Utredningen föreslår
mot denna bakgrund ett ökat antal fristående kurser i högskolan,
som beskrivs i det följande.
8.4.2

Krav på systematisk och fortlöpande fortbildning

Utredningens förslag: Det ska ställas krav på systematisk och
fortlöpande fortbildning för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Socialstyrelsen ska bemyndigas att meddela föreskrifter som
säkerställer att nämnda yrkesutövare genom fortbildning håller
sig uppdaterade om yrkesutvecklingen inom yrket.
Förslaget innebär att ändringar förslås i 6 kap. 1, 2 och 18 §§
patientsäkerhetslagen samt i 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Överväganden
Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU), förkortad YKD, förtydligar medlemsstaternas ansvar att säkerställa att
bland annat sjuksköterskor och barnmorskor kan fortbilda sig inom
sitt yrke. Skäl 15 i direktivet understryker ytterligare betydelsen av
fortbildning genom att lyfta fram vikten av livslångt lärande som har
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relevans för framför allt hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar
för patienters säkerhet. Av YKD framgår vidare att fortbildningen
bör omfatta tekniska, vetenskapliga, rättsliga och etiska framsteg
och motivera yrkesutövarna att delta i sådant livslångt lärande som
har betydelse för deras yrke. Detta understryks även i propositionen
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
(prop. 2015/16:44). I propositionen betonar regeringen vikten av
kontinuerlig kompetensutveckling ur patientsäkerhetssynpunkt och
att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke.
Sju yrkesförbund framför 2015 i en skrivelse13 till regeringen önskemål om att Sverige bör införa krav på systematisk kompetensutveckling med en plan för varje medarbetares fortbildning. I skrivelsen
framgår att förbunden vill se krav på nationella åtgärder för att
främja fortbildning som i sin tur ökar patientsäkerheten och höjer
kvaliteten i hälso- och sjukvården och att den nuvarande svaga
regleringen inte har kunnat upprätthålla fortbildningen på tillräckligt hög nivå och att tiden för lärande sjunker. Förbunden lyfter även
i skrivelsen att vården närmar sig en gräns där det inte längre går att
garantera att alla patienter får träffa yrkesutövare som är uppdaterade på nya rön och effektivare behandlingsmetoder.
Krav på att yrkesutövare kontinuerligt ska uppdatera sin yrkeskompetens finns redan i författning för vissa av de reglerade yrkena
i Sverige, dock inte för de yrken som omfattas av direktivets krav i
artikel 22 b och som inkluderar sjuksköterskor och barnmorskor (se
avsnitt 4.3.2 om yrkesförarkompetens).
Där det bedrivs hälso- och sjukvård krävs det att det enligt
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen, förkortad HSL, ska finnas den
personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård
ska kunna ges. Därutöver anges i 5 kap. 4 § samma lag att kvaliteten
i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och
säkras. I Socialstyrelsens numera upphävda föreskrifter14 preciseras
att vårdgivaren inom hälso- och sjukvården ska utarbeta ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, som ska innehålla rutiner för
13

Samlat genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, 2015-02-12, gemensam skrivelse från Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Farmaceuter, Utbildnings och Forskningsdelegationen Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Tandläkarförbund och Vårdförbundet.
14
SOSFS (2005:12) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
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personalens kompetens och kompetensutveckling. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i nu gällande föreskrifter.15 I Socialstyrelsens Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
återfinns ett mer allmänt hållet resonemang om behovet av att planera
för personalens kompetensutveckling. Handboken fungerar som ett
stöd till vårdgivarna och innebär således inget krav på att vårdgivarna
i sitt ledningssystem ska inkludera rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling.
Enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen, förkortad PSL, ska hälsooch sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet och enligt kapitlets 2 § har yrkesutövarna ett personligt ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs.
Ytterst innebär det att den enskilde yrkesutövaren genom sitt personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs kan bli straffrättsligt
ansvarig för eventuella vårdskador som drabbar patienter. Av de
rättsfall16 som utredningen redogjort för och som har lett till straffutdömande har kriteriet vetenskap och beprövad erfarenhet utgjort
en avgörande parameter för om brott anses ha förelegat eller inte.
Av examensbeskrivningarna i bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) framgår att studenten ska visa förmåga att identifiera sitt
behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens för att erhålla examen både vad avser generella examina och
för yrkesexamina.
Beträffande veterinärer och övrig djurhälsopersonal framgår det i
lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302)
att i likhet med hälso- och sjukvårdspersonalen, har djurhälsopersonal ett personligt ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i enlighet
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Av propositionen Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (prop. 2008/09:94) framgår
att regeringen bedömer att det är viktigt att det även i lag framgår att
personalen har formell och reell kompetens för arbetsuppgifterna.

15
16

SOSFS (2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Se avsnitt 4.7.19.
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Detta infördes i lagens17 2 kap. 2 §.
Den som tillhör djurhälsopersonalen får enbart fullgöra uppgifter som
han eller hon har kompetens för och bär själv ansvaret för hur han eller
hon fullgör sina arbetsuppgifter.

Motsvarande lagkrav saknas när det gäller hälso- och sjukvård för
människor.
Vårdgivarens ansvar för att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, ska det finnas den personal som behövs för att god vård
ska kunna ges18 innebär att vårdgivaren ska anställa personal med rätt
kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras. Bestämmelsen
innebär också ett ansvar för att kompetensen hos den personal som
anställts alltjämt håller den nivå som behövs för att god vård fortsatt
ska kunna ges. Det är utredningens uppfattning att en nationell
reglering om systematisk och kontinuerlig fortbildning behövs för
att en god vård ska kunna ges. En ökad reglering skulle bidra till både
ökad patientsäkerhet och ökad attraktivitet för sjuksköterskeyrket
då den enskilde yrkesutövarens ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs lyfts vilket ger ett signalvärde för yrkets betydelse för vården.
Det skulle även innebära att Sverige uppfyller de krav som ställs i
artikel 22 b i det moderna yrkeskvalifikationsdirektivet.19
Vidare är det utredningens uppfattning att den reglering som det
hänvisas till i jämförelsetabellen20 för hur YKD har genomförts i
svensk lagstiftning, inte överensstämmer med artikel 22 b i direktivet som understryker att medlemsstaterna ska säkerställa att sjuksköter och barnmorskor kan fortbilda sig inom sitt yrke.
Jämförelsetabellens hänvisning till 2 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) motsvarande 3 kap. 1 § HSL, utgör en målbestämmelse som riktas till samtliga vårdgivare samt landsting och
kommuner som huvudmän och som anger att målet med hälso- och
sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Även om vårdgivarnas mål är att bedriva vård så att en god
hälsa och en vård på lika villkor uppstår för hela befolkningen så
säkerställer inte det att sjuksköterskor och barnmorskor ges möjlig-

17

Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens och hälso- och sjukvård.
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
19
2013/55/EU.
20
Se avsnitt 4.3.6.
18
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het till fortbildning. Det minskar inte heller den enskilda sjuksköterskans och barnmorskorskans personliga ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet.21 Av 6 kap. 2 § andra stycket PSL framgår att vårdgivarens ansvar i förhållande till denna lag eller annan författning inte
inskränks genom yrkesutövarnas personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utgörs.
Det personliga ansvaret för hur arbetet utförs förändras således
inte av bestämmelsen i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) motsvarande 3 kap. 1 § HSL och utgör inte heller något säkerställande av
att yrkesutövarna kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter och
kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på en säker nivå. Enbart
de enskilda yrkesutövarna själva kan ansvara för att kunskaperna är
uppdaterade men för att det ska kunna ske behöver det ställas krav
på vårdgivarna att skapa förutsättningar för personalen så att de kan
upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom
deltagande i behövlig fortbildning för att behålla yrkesinsatsen på en
säker och ändamålsenlig nivå. Det betyder ytterst att det är de enskilda sjuksköterskornas och barnmorskornas ansvar att fortbilda
sig för att de ska kunna uppfylla kravet på att utföra arbetet i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet
med kraven i PSL.22 Vårdgivarens ansvar å sin sida är att möjliggöra
fortbildning för vårdpersonalen.
Både de yrkesverksamma och vårdgivarna har vittnat om problem
när det gäller kompetensutveckling. De yrkesverksamma anger att
det är svårt få ledigt för fortbildning och vårdgivarna anger brist på
personal som orsak till problemet. Jämförelsetabellens23 hänvisning
till 31 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen, som motsvarar
5 kap. 4 § HSL innebär att vårdgivaren ska systematiskt och fortlöpande kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Den enskilde
yrkesutövarens personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs är
alltjämt detsamma trots att vårdgivaren har ansvar för att kvalitetssäkra verksamheten. Bestämmelsen säkerställer inte heller enligt utredningens uppfattning, att yrkesutövarna ges möjlighet att uppdatera
sina kunskaper och färdigheter och kompetenser så att yrkesinsatsen
bibehålls på säker och effektiv nivå för att kunna hålla sig à jour med
21
22
23

6 kap. 1 och 2 §§ i patientsäkerhetslagen (2010:659).
6 kap. 1 och 2 §§ patientsäkerhetslagen.
Som visar hur YKD genomförts i svensk rätt.
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utvecklingen inom yrket. Den generella hänvisningen i jämförelsetabellen till patientsäkerhetslagen ger inte heller svar på hur det kan
säkerställas att de enskilda yrkesutövarna kan fortbilda sig.
Artikel 22 b i YKD medger inget undantag från fortbildning
utifrån personalbrist utan artikelns syfte är att medlemsstaterna ska
säkerställa att den vårdpersonal som omfattas av bestämmelsen24 kan
uppdatera sig inom sitt yrke och delta i sådant livslångt lärande som
är relevant för yrket. Detta oavsett rådande personalproblem. Vårdgivarens ansvar för att möjliggöra kompetensutveckling bör tydliggöras i lag25 så att det finns möjligheter för vårdpersonalen att kontinuerligt utvecklas inom sitt yrke. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är
det givetvis angeläget att yrkesutövare fortsätter att uppdatera sina
kunskaper även efter examen. Vilket också är en förutsättning för att
yrkesutövarna ska kunna leva upp till kravet på personligt ansvar för
att arbetsuppgifter utförs i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet är också ett kriterium
som kan avgöra om en yrkesutövare utfört en arbetsuppgift som lett
till vårdskada slutligen döms för brott eller inte. Det vill säga har
arbetsuppgiften som lett till att en patient skadats allvarligt eller
avlidit utförts i överensstämmelse med vetenskap eller beprövad
erfarenhet.26 Utredningen anser att det är viktigt att det tydliggörs
att även om vårdgivarna ytterst ansvarar för att vårdpersonalen har
den kompetens som behövs för att god vård ska kunna ges har den
enskilde yrkesutövaren personligen ansvar för hur arbetsuppgifterna
utförs.
När det gäller såväl djurhälsopersonal som yrkesförare anses
kompetens för hur arbetsuppgifterna utförs så viktiga att det krävs
lagreglering och för yrkesförare är fortbildning dessutom lagkrav, se
avsnitt 4.3.7. Det är utredningens bedömning att det är viktigt att
djuren omhändertas av den som har rätt kompetens likväl som det
är viktigt för människor att kunna lita på att yrkesförare har den
skicklighet och kompetens som krävs för att de ska känna sig trygga.
Men det är också enligt utredningens mening lika viktigt för patienter att omhändertas av den som har rätt kompetens.
Det är också viktigt att Sverige ur ett EU-perspektiv säkerställer
att de yrken som omfattas av artikel 22 b i YKD kan fortbilda sig så
24
25
26

Läkare, tandläkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och, barnmorskor.
Se avsnitt 9.2.
Se det så kallade ”Kalmarmålet” avsnitt 4.7.4.
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att verksamma sjuksköterskor och barnmorskor i Sverige har samma
förutsättningar som kollegor i andra europeiska länder, dels för att
Sverige ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft, dels
för att enskilda yrkesutövare ska kunna stå sig i konkurrensen på den
europeiska marknaden. Det framgick redan av det ursprungliga
yrkeskvalifikationsdirektivet att fortbildning ska syfta till säkra och
effektiva yrkesinsatser.27 I YKD tydliggörs att medlemsstaterna genom att uppmuntra fortbildning ska säkerställa att yrkesutövare som
omfattas av det automatiska erkännandet utifrån samordnade utbildningskrav (läkare, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer, barnmorskor, apotekare och arkitekter) kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Det är upp till medlemsstaterna att, i
enlighet med de specifika förfaranden som gäller i respektive land,
säkerställa att det finns förutsättningar att fortbilda sig.
I Finland har detta gjorts genom lagen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården (559/1994) där det enligt 18 § framgår att
”en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är skyldig att
upprätthålla och utveckla de kunskaper och färdigheter som utövandet av yrket förutsätter samt att göra sig förtrogen med de bestämmelser och föreskrifter som gäller för yrkesövningen.” Genom
bestämmelsens andra stycke ställs även krav på att arbetsgivare är
ansvariga för att följa hur de yrkesutbildade utvecklas yrkesmässigt
och för att skapa förutsättningar för personalen så att de kan upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom deltagande i behövlig yrkesinriktad fortbildning för att behålla yrkesinsatsen på en säker och ändamålsenlig nivå. Utredningen har även
tittat på hur Norge och Danmark genomför artikel 22 b i YKD.28
I betänkandet Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) lyftes möjligheten att överlämna åt
arbetsmarknadens parter att närmare reglera krav på fortbildning i
kollektivavtal. Vårdförbundet har uppgivit till utredningen att vid förbundets översyn av kollektivavtal fann förbundet sex kollektivavtal
som innehåller övergripande och generella åtgärdsplaner för att skapa
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. I kollektivavtalen fanns
27

Enligt tidigare lydelse av artikel 22 b): ”Genom fortbildning ska det, enligt varje medlemsstats specifika förfaranden, säkerställas att de som har avslutat sina studier kan hålla sig à jour
med utvecklingen inom yrket i den mån som är nödvändigt för att yrkesinsatserna ska bibehållas på säker och effektiv nivå.”
28
Se avsnitt 4.3.3.
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fortbildningsfrågor med som en punkt i fram till dess att Socialstyrelsens föreskrifter29 upphävdes den 31 december 2011. Detta talar
för att reglering av fortbildning hade en viss effekt under den tid som
Socialstyrelsens föreskrifter30 gällde. Att överlämna till arbetsmarknadens parter att reglera frågor om fortbildning genom kollektivavtal förordas av yrkeskvalifikationsutredningen.
För att avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ska omfattas,
oavsett verksamhetsform, bör det enligt utredningen införas krav i
patientsäkerhetslagen om att yrkesutövarna ska fortbilda sig samt att
det i föreskrifter säkerställs att de berörda yrkesgrupperna kontinuerligt och på ett strukturerat sätt kan tillgodogöra sig nya rön etc.
genom kompetensutveckling. Föreskrifterna bör lämpligen utarbetas
i samråd med representanter för arbetsmarknadens parter. Uttryckligt bemyndigande som ger Socialstyrelsen möjlighet att meddela
föreskrifter om fortbildning bör därför införas i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
Utredningens uppfattning är att varken bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter31 eller dess handbok tillgodoser de krav som
artikel 22 b i YKD ställer på medlemsstaterna. Inte heller vårdgivarnas ansvar för att det enligt hälso- och sjukvårdslagen32 finns den
personal som behövs för god vård säkerställer att utövare av yrken
som omfattas av automatiskt erkännande uppmuntras att hålla sig
uppdaterade om utvecklingen inom yrket33 detta då kraven riktar sig
till vårdgivarna och inte till de enskilda yrkesutövarna som har ett
personligt ansvar för att vara uppdaterade i förhållande till aktuell
forskning. Om vårdgivarna är oförmögna att se till att personalen
har rätt kompetens för att god vård ska kunna ges kan det ytterst
drabba både patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen vars
personliga ansvar inte minskar på grund av exempelvis resurs- eller
personalbrist.
Trots att det i dag indirekt34 finns bestämmelser i fråga om krav
på fortbildning för yrkesutövare erfar utredningen att fortbildning
för yrkesaktiva de facto är nästintill obefintlig. Bristen på personal
29

SOSFS 2005:12 om ledningssystem om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
i hälso- och sjukvården.
30
Ibid.
31
SOSFS 2011:9.
32
5 kap. 2 § HSL.
33
Se avsnitt 4.3.5.
34
Genom bestämmelser i 5 kap. 2 och 4 §§ HSL samt 6 kap. 1 och 2 §§ PSL.
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är en av orsakerna att det inte finns tid över till fortbildning och att
kompetensutveckling nedprioriteras. En vårdgivare uttryckte sig till
utredningen ”om vi låter tre sjuksköterskor vidareutbilda sig får vi
stänga en vårdavdelning”. Detta visar hur skör dagens vårdverksamhet är när det gäller kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen av framför allt sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Följden av detta blir som tidigare nämnts att sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor inte kan leva upp till de patientsäkerhetslagens krav35 som så som det är formulerat med yrkesutövarens personliga ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet
är också ett av kraven som domstolen utgår ifrån när den vid en
vårdskada ska avgöra om ett brott begåtts eller inte.
Fortbildning leder även till att uppnådda fortbildningskrav blir en
kvalitetsstämpel och en återkommande förvissning för individen om
att han eller hon bedriver sitt arbete i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Systematisk och kontinuerlig fortbildning ger
även stöd och trygghet för yrkesutövaren som vet att han eller hon
utför en evidensbaserad vård vilket gör arbetet mer attraktivt vilket
i sig sannolikt leder till ökad tillgång på specialistsjuksköterskor.
Kravet på fortbildning leder också till transparens som gör det lättare
för vårdgivarna att bedöma och planera för kompetensförsörjningen.
Det har framkommit i den utvärdering som Socialstyrelsen ansvarade
för36 att verksamhetschefer inte vet hur de ska använda specialistsjuksköterskans kompetens.37
Genom att ställa krav på fortbildning både synliggörs och tydliggörs specialistsjuksköterskans kompetens. Det är viktigt inte minst
utifrån vårdgivarnas användning av specialistkompetensen.38 Det
visar också yrkets betydelse i vården och det gagnar patientsäkerheten. Det är utredningens uppfattning att tydlighet och trygghet
går hand i hand både vad gäller de enskilda yrkesutövarna trygghet
att de utför sina arbetsuppgifter på bästa sätt samt trygghet för att
det i lag är reglerat att detta är viktigt för patientsäkerheten.

35

6 kap. 1 och 2 §§.
En kartläggning av landstingens arbete med kompetensförsörjning av sjuksköterskor.
Ramböll (Rapport december 2017).
37
Se avsnitt 3.5.19.
38
Se avsnitt 9.2.
36
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Slutligen vill utredningen understryka att fortbildning måste vara
en självklar del av arbetsuppgifterna för de yrkesgrupper som utredningen har att se över och det ska även vara meriterande vid karriär
och löneutveckling. Den formella kompetensen och den reella kompetensen i förhållande till vetenskapen där fortbildningen utgör en
del, måste efterfrågas av arbetsgivaren och ha betydelse för karriärutvecklingen för yrkesutövarna. Detta menar utredningen även ökar
både attraktiviteten och tillgången av specialistsjuksköterskor.39
8.4.3

Ökat antal fristående kurser i högskolan

Utredningens förslag: Universitet och högskolor ska tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud för fristående
kurser på avancerad nivå i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden med relevans för avancerade kliniska
specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor
och specialistsjuksköterskor. Innehållet i kurserna ska vara avpassat så att utvecklingen inom vården följs. Kurserna bör variera
i omfattning mellan kortare kurser om 7,5–15 högskolepoäng till
längre kurser om 30 högskolepoäng eller mer.
Uppdraget ska utformas utifrån respektive lärosätes tillstånd
för olika examina samt utbildningsutbud och övriga förutsättningar. Uppdraget ska ges i sammanhållna fyraårsperioder för vilka öronmärkta medel ska tillföras lärosätet.
Totalt beräknas medel för uppdraget uppgå till 54 miljoner kronor
per år.

Överväganden
Av utredningens direktiv framgår att utredaren inte ska lämna förslag som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor. Vidare
ska utredaren enligt direktiven samråda med Styr- och resursutredningen (U 2017:05). Utredningen har under arbetets gång samrått
med nämnda utredning och förslaget om ökat antal kurser till
universitet och högskolor ligger i linje med inriktningen i Styr- och
39

Samt för övriga sektorsyrken inom hälso- och sjukvården.
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resursutredningens förslag40 till övergripande styrningsmodell för
universitet och högskolor.
Regeringens uttalanden i olika propositioner på högskoleområdet betonar att universitet och högskolor har ett ansvar för och skyldighet att erbjuda samhällsviktiga utbildningar som motsvarar efterfrågan från personer som önskar fortbilda sig eller vidareutbilda
sig41. I de fall utbildningen utgör krav för behörighet att utöva ett
särskilt yrke har regeringen ett legitimt behov att styra utbildningens
struktur och innehåll samt krav för tillträde till utbildningen.42
I det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU)
förtydligas medlemsstaternas ansvar avseende att säkerställa att de så
kallade sektorsyrkena kan fortbilda sig inom sitt yrke. Regeringen
understryker också vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ur
patientsäkerhetssynpunkt och att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke43.
Vid införandet av det nuvarande resurstilldelningssystemet 1993
diskuterades huruvida systemet skulle komma att missgynna mindre
lärosäten och ämnesområden där studenttillströmningen nödvändigtvis inte antogs vara lika hög som inom andra bredare ämnesområden44. Utredningen menar att det fanns fog för den oron och inom
de utbildningsområden som utredningen har att se över har farhågan
även besannats.
En av anledningarna till denna utveckling är enligt utredningens
mening, resurstilldelningssystemets konstruktion där ersättningen utgår från studenternas val av utbildning varför högskolans utbildningsutbud formas till att överensstämma med studenternas efterfrågan.
Om studentunderlaget inte är tillräckligt stort så har utbildningen
inte ekonomiska bärkraft. Detta betyder att det finns starkare incitament i systemet att tillgodose studenternas efterfrågan snarare än att
tillgodose önskemål från andra håll, som till exempel sektorer på
arbetsmarknaden.45
40

Övergripande modellförslag för styrning av universitet och högskolor (2018-01-04),
U2017:05.
41
Prop. 2004/05:162.
42
Prop. 2009/10:149. En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor, s. 24.
43
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, prop. 2015/16:44.
44
Prop. 1992/92:169.
45
SOU (2015:70) Högre utbildning under 20 år.
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Under arbetets gång har synpunkter framförts till utredningen
om svårigheter för högskolorna att erbjuda fristående kurser på avancerad nivå utöver utbildningsprogrammen. Trots högskolans omfattande kursutbud finns det få korta kurser på avancerad nivå som är
anpassade efter arbetsmarknadsorganisationernas behov av systematisk fortbildning och vidareutbildning för stora grupper anställda.46
Detta även om lärosätena uppger att det finns efterfrågan på
fristående kurser från flertalet vårdgivare. Vårdgivarna efterfrågar
enligt vad utredningen erfar, en större flexibilitet avseende specialistkunskaper och möjlighet till kortare kurser för kontinuerlig kunskapspåfyllnad inom olika specialiteter.
Liksom redogjorts för tidigare i betänkandet, upplever beslutsfattare i fakultetsledningarna vid universitet och högskolor att det
sällan finns utrymme för nya eller strategiska satsningar och att bakgrunden till detta är att resursfördelningen ofta följer tidigare års
fördelningsprinciper som är svåra att förändra. Även på institutionsnivå
upplevs svårigheter att utveckla institutionen på ett strategiskt vis då
medlen redan är fördelade av fakultetsnämnden (se avsnitt 5.2.2)47.
Kursernas karaktär på vårdområdet består i hög grad av specialiseringskunskaper vilket innebär att det ofta är få studenter per kurs
varför kurserna inte bär sig ekonomiskt för lärosätet. När kurserna
inte lönar sig kan de inte heller ges eftersom högskolornas ekonomi,
av lätt insedda skäl, inte klarar detta. När lärosätena fyllt sitt utbildningsuppdrag och inte kan erbjuda fristående kurser, erbjuder lärosätena efterfrågade kurser i form av uppdragsutbildning. Samtidigt
har flertalet landsting fattat principbeslut om att inte köpa uppdragsutbildning av lärosätena eftersom utbildningen i högskolan är gratis
för den sökande och redan bekostas med skattemedel. Här uppstår
således ett glapp mellan behov och efterfrågan. Utredningen menar
även att det är en ineffektiv användning av skattemedel om vårdgivaren ska betala för utbildning som redan finansieras med skattemedel.
I den svenska högskolan är det studentens syfte med utbildningen som ytterst avgör om en fristående kurs är fortbildning eller
vidareutbildning. Det innebär att för individen kan ett stort kursutbud vara en fördel eftersom valfriheten på så vis ökar. Men vid lärosätet kan ett stort utbildningsutbud som består av kurser snarare
vara en nackdel vilket delvis beror på resurstilldelningssystemet som
46
47

Ibid.
SOU 2015:92. Utvecklad ledning av universitet och högskolor.
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gör universitet och högskolor till konkurrenter om studenterna. På
institutionsnivå är den fristående kursen mer beroende av de årliga
budgetbesluten än programmen är. Kursutbudet riskerar även att bli
ryckigt och inte samlat och överskådligt eftersom kurserna kan utnyttjas som dragspel i tillfälliga konjunktursvängningar.48
I Högre utbildning under tjugo år49 konstateras att dagens resurstilldelningssystem inte klarar av att tillgodose en balans i fråga om utbildningar på vård och lärarområdet, vilket utredningen instämmer i.
Utredningen anser även i likhet med Riksrevisionen50 att till följd
av de krafter inom resurstilldelningssystemet som beskrivits ovan,
styrs högskolans utbildningsutbud mot likriktning så att samma utbud tillhandahålls av ett stort antal lärosäten. Att stärka en ökad profilering skulle bidra till högre kvalitet och bättre resursutnyttjande men
kan inte lösas enbart genom frivilliga initiativ från universitet och
högskolor. För detta krävs också att regeringen agerar för att åstadkomma en utveckling i önskad riktning.
Utredningen föreslår att universitet och högskolor ska tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud för fristående kurser i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden
som är av relevans för de yrkesexamina som utredningen har att se
över. Ett kursutbud med öronmärkta medel bör kunna lösa flera av
de nämnda problemen.
Uppdragen som ska utformas av regeringen med stöd från underlag från det nationella samverkansrådet som utredningen föreslår (se
avsnitt 9.8.4) men även genom andra slags underlag som regeringen
inhämtar från till exempel lärosäten och vårdgivare. Uppdragen ska
löpa för en period av fyra år och de öronmärkta medel som utgår för
uppdraget tillförs lärosätena för den aktuella perioden. Uppdragen
ska följas upp och utvärderas i särskild ordning. Krav och villkor för
återrapportering och uppföljning beslutas av regeringen och utredningen kommer inte ge förslag på hur detta ska utformas.
Utredningen vill även betona att kursutbudet inte behöver vara
ett helt nytt kursutbud utan snarare bygga vidare på redan existerande
kurser inom ramen för till exempel specialistsjuksköterskeutbildningen men att dessa synliggörs tydligare än i dag som fristående
kurser. Utöver detta utbud behöver även nya kurser utvecklas som
48
49
50

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år.
SOU 2015:70.
Att styra självständiga lärosäten. Riksrevisionen (2012:4).

394

SOU 2018:77

Finns det behov av en specialiströntgensjuksköterskeexamen? ...

kan motsvara behoven i vården utifrån pågående kunskapsutveckling
och i samverkan med vårdgivarnas behov av kompetensutveckling.
För att den forskning och vetenskapliga utveckling som sker vid
universitet och högskolor ska komma vården till del måste specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor ges möjlighet till ett livslångt lärande i högskolan. Detta kan även jämföras med
kraven i 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap
och beprövad erfarenhet. Möjligheten till fortbildning har även
understrukits inom ramen för yrkeskvalifikationsdirektivet, som
kräver att det i medlemsstaterna finns utrymme för kontinuerlig
fortbildning (se även 9.3.3).
Det finns däremot inte någon bestämmelse som anger krav på att
fortbildningen måste ske i högskolan. Arbetsgivaren kan välja att
fortbilda personalen i den form som anses passa syftet bäst, det vill
säga fortbildning kan ske både inom och utom högskolan. Utredningen menar att för att de yrken som utredningen har att se över,
ska kunna leva upp till nämnda krav i patientsäkerhetslagen samt
kravet i samma lag att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter och att fortbildning ska kunna ske utifrån vetenskapliga premisser, är högskolan den främsta aktören.
Flertalet avnämare till utredningen har betonat att de upplever att
det är svårt att veta vad en kurs innehåller och hur kurserna förhåller
sig till andra kurser inom samma ämnesområde till exempel avseende
progression inom och mellan kurser. Utredningen anser att lärosätena
behöver bli bättre på att tydliggöra kursinnehållet och hur kurserna
förhåller sig till varandra. Detta för att ge en ökad förståelse för kursernas syfte och innehåll både till potentiella studenter och till vårdgivare. Lärosätena behöver även hitta forum för samarbete kring
innehåll i utbildningarna så att det blir möjligt att läsa till exempel
kurs I vid ett lärosäte och kurs II vid ett annat. Utredningen ser här
även att digitala plattformar kan skapas för att åstadkomma ökad
samverkan mellan olika kurser inom ämnesområden.
Genom respektive lärosätes uppdrag kan även krav på samverkan
ställas mellan olika lärosäten för att dela upp olika kurser mellan
olika högskolor utifrån ämnesfördelning vid olika högskolor och för
att i förlängningen använda resurserna mer effektivt än i dag då konkurrensen mellan lärosätena inte ger incitament till samarbete i önskad
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utsträckning, enligt utredningens mening. Med uppdraget kommer
konkurrensen att försvinna och krav på samverkan mellan olika lärosäten bli ett måste för att kurser som behövs för i fortbildning och
kompetenshöjande insatser ska kunna komma till stånd.
Som nämns inledningsvis ska utredaren inte enligt direktivet lämna
förslag som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor.
Utredningen bedömer dock att förslaget om ökat antal fristående
kurser i högskolan inom de områden som utredningen har att se
över, inte syftar till att förändra nuvarande principer i fråga om resurstilldelningen för universitet och högskolor. Förslaget stämmer snarare
överens med statens nuvarande myndighetsstyrning och ska därmed
inte ses som ett nytt förslag som kräver ändring av nuvarande principer på området.
Redan i dag sker en del av styrningen av universitet och högskolor i de årliga regleringsbreven där regeringen pekar ut områden
för särskilda satsningar. Eftersom förslaget är begränsat i fråga om
vilka utbildningar som ska omfattas av de fyraåriga uppdragen, menar
utredningen att det inom nuvarande principer för styrning är möjligt
att ge lärosätena avgränsade uppdrag över tid och att risken för spridningseffekter till andra utbildningsområden inom högskolan är liten.
Det området som möjligtvis skulle kunna påverkas är lärarutbildningen som i likhet med vissa vårdutbildningar har vissa utmaningar
i nuvarande styrningsmodell.
Utredningens bedömning vilar delvis på nuvarande myndighetsstyrning genom att regeringen redan i dag ger universitet och högskolor och andra myndigheter uppdrag inom olika områden, och som
kan sträcka sig över flera år. I budgetpropositionen redovisar regeringen för riksdagen årligen hur medlen bör fördelas för kommande år
under respektive utgiftsområde.
Utredningens bedömning är att trots de utfästelser som gjorts i
propositioner51 på högskoleområdet om att högskolorna ska tillhandahålla ett balanserat utbildningsutbud och kurser för fortbildning i
enlighet med behoven inom samhällsviktiga områden, krävs ett riktat uppdrag till lärosätena avseende kursutbudet för de utbildningar
som utredningen har att se över. Utredningen erfar att nuvarande
resurstilldelningssystem inte gör det möjligt för lärosätena att genomföra fortbildning i den utsträckning som samhället efterfrågar
inom de områden som utredningen har att se över.
51

Prop. 1992/93:1, prop. 2004/05:162, prop. 2009/10:149.
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Även om lärosätena har ett nationellt ansvar för dimensioneringen
av utbildningen verkar de mycket tydligt i en regional kontext. De
flesta lärosäten rekryterar studenter regionalt och utbildningsområden som inom vården utbildar för den regionala arbetsmarknaden.
Det behövs därför starkare incitament för lärosätena att dimensionera
efter arbetsmarknadens behov än vad nuvarande dimensioneringssystem möjliggör.
Det är således befogat att högskolan när det gäller de samhällsviktiga utbildningar som utredningen har att se över, får ett uppdrag
att erbjuda kurser för vilka öronmärkta medel ska tillföras. Högskoleutbildning bör dessutom i sin kraft av att vara en skattefinansierad
verksamhet kunna tillgodose samhällsviktiga områden med kunskap
och kompetens.
Distansutbildning är en utbildningsform som utredningen anser
behöver öka. Distansutbildningen är enligt utredningen en central
verksamhet för att det fristående kursutbudet ska kunna komma yrkesaktiva i hela Sverige till del.
Regeringen gör bedömningen att en förbättrad tillgång till distansutbildning bidrar till att höja utbildningsnivån i landsbygderna och
ökar utbudet av högutbildad arbetskraft till nytta för landsbygdsföretag och kommuner, samt möjliggör för både kvinnor och män att
utbilda sig för kvalificerade arbetstillfällen på landsbygden.52 Regeringen gör därför en satsning på distansutbildning med 70 miljoner från
och med 2019 och framåt. Satsningen som tillförs kommunerna syftar
till att öka individens möjligheter till utveckling liksom efterfrågan
hos den lokala och regionala arbetsmarknaden som förutsätter att
individen har nära tillgång till utbildning.53
Studenter inom distansutbildningen har ökat som läser samhällsviktiga utbildningar inom vård- och lärarutbildning54. UKÄ anser att
distansutbildning skulle kunna vara en pusselbit för att öka och stärka utbildningen inom dessa områden, vilket utredningen instämmer
i. Utredningen anser att lärosätena bör lägga ytterligare fokus på att
erbjuda fler fristående kurser i form av distansutbildning eftersom
det kan vara en åtgärd som ökar möjligheten för människor i hela
landet att ta del av fortbildning oh vidareutbildning.
52

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (prop.
2017/18:179).
53
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (prop.
2017/18:179).
54
Distansutbildning i svensk högskola. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2017:18).
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Lärosätena har under senare år arbetat allt mer strategiskt med
distansutbildning för att öka den breddade rekryteringen, det livslånga lärandet och för att kunna underlätta för dem med en pågående
yrkeskarriär att vidareutbilda sig. Lärosätena uppger att de utmaningar
som finns med distansutbildning är utvecklingskostnader samtidigt
som yrkesverksamma saknar incitament för att delta i examinerande
moment vilket i sin tur påverkar lärosätets finansiering.
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Med utgångspunkt i utredningens direktiv redovisas i detta kapitel
utredningens överväganden och förslag utifrån bland annat nulägesbeskrivning i kapitel 3, 4, 5 och 6. Ordningen på förslagen följer av
utredningens direktiv. I kapitel 10 redovisas konsekvenserna av utredningens förslag.
Kapitlet inleds med en kort nulägesbeskrivning över vårdens utmaningar som syftar till att ge en inramning till utredningens överväganden och förslag. Se i övrigt kapitel 3. Därefter presenteras en
översiktlig sammanfattning av utredningens förslag och slutligen
följer utredningens överväganden och förslag i sin helhet.

9.1

Inledning

Svensk hälso- och sjukvård presterar överlag goda medicinska resultat. Hälso- och sjukvården står likväl inför mångfasetterade utmaningar vad avser till exempel jämlikhet, tillgänglighet, patientcentrering, samordning och effektivitet. Hälso- och sjukvården utgör en
väsentlig del av den offentliga sektorn i Sverige och sysselsätter ett
stort antal kvinnor och män. De totala hälso- och sjukvårdsutgifterna uppgick 2014 till omkring 440 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 11 procent av bruttonationalprodukten1. Hälso- och sjukvården påverkas i hög grad av internationalisering, kunskaps- och
teknikutveckling samt en demografisk utveckling med fler äldre. För
att svensk hälso- och sjukvård ska behålla sin framstående ställning
är reformer och kontinuerlig utveckling nödvändigt på både kort
och på lång sikt.2
1

www.scb.se/contentassets/3cfeb4660d924d279add6d284d19812d/forandringar-avhalsorakenskaperna-2016.pdf
2
Prop. 2016/17:43. En ny hälso- och sjukvårdslag.
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Sverige uppvisar dock sämre resultat3 jämfört med andra länder i
fråga om patienters upplevelser av vårdens förmåga att ge information och stöd och göra patienten delaktig. I fråga om kompetensförsörjningen finns också en rad olika problem. Bristen på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt att allmänläkare länge
har varit en bristkategori i vården, utgör utmaningar.4
För att lösa utmaningarna pågår bland annat ett reformarbete
som bygger vidare på betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) mot
att allt mer av vården ska bedrivas närmare befolkningen. Vården ska
ges som öppen vård i första hand. Sluten vård kan ges när vården inte
kan ges som öppen vård och sluten vård kan ges på vårdinrättning
eller annan plats. En av anledningarna till detta är den demografiska
utvecklingen och befolkningens förväntningar på vården, vilket gör
att vården behöver kunna tillgodoses nära invånarna. Det är primärvården som i första hand bör kunna möta behoven.5
Vårdens utmaningar kräver även förändrade arbetssätt. Utbyggda
vårdcentraler på till exempel internet i alla landsting skulle kunna
avlasta i geografiska områden där det råder brist på specialister i allmänmedicin. På flera platser utvecklas arbetssätt där en sjuksköterska undersöker en patient med en läkare närvarande på distans
med hjälp av teknik.6
Utredningens förslag i relation till utvecklingen
och utmaningarna i hälso- och sjukvården
Ovanstående nulägesbeskrivning synliggör en rad utmaningar i
hälso- och sjukvården. För att vårdgivarna ska ges förutsättningar att
bedriva en jämlik och säker vård anser utredningen att det krävs en rad
åtgärder för att stärka specialistutbildade sjuksköterskors roll i den
framtida vården. Sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor utgör en av de största yrkesgrupperna i vården varför förbättrade villkor och förutsättningar för dessa yrken har möjlighet att förbättra vårdens kvalitet.
Utredningen föreslår mot denna bakgrund bland annat ett antal
nya utbildningsvägar som syftar till att skapa nya yrkesroller och
3

International Health Policy Survey (IHP-undersökningen från bland annat 2017).
SOU 2017:53. God och nära vård, s. 28 ff.
5
SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 361 ff.
6
Ibid.
4
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utbildningsmöjligheter för sjuksköterskan som vill specialistutbilda
sig. Genom utredningens förslag om införandet av en ny yrkesexamen och yrkesroll i vården, den avancerade kliniska specialistsjuksköterskan (AKS), ökar kvaliteten i den patientnära vården och ger
sjuksköterskan möjligheter till karriärutveckling och ökad attraktivitet i yrket. Utredningens förslag om krav på fortbildning syftar till
att ge fler individer möjlighet till kontinuerlig kunskapspåfyllnad
genom fortbildning vilket leder till ökad kompetens och trygghet i
yrkesutövningen samt stärker det livslånga lärandet. Utredningen
föreslår även ett ökat antal fristående kurser högskolan för att underlätta för arbetsgivare att löpande kompetensutveckla sin personal
och inte enbart vara beroende av de ettåriga specialistsjuksköterskeutbildningarna eller kostsamma uppdragsutbildningar för att få tillgång till rätt kompetens i vården. Utredningen föreslår även en ny
specialistsjuksköterskeexamen som förstärker utbildningens vetenskapliga förankring och möjliggör en ökad flexibilitet för att utbildningen ska kunna följa kunskapsutvecklingen i vården i högre grad
än i dag. Förslag från utredningen läggs även i fråga om ökade forskningsmedel för den vårdvetenskapliga forskningen för att stärka kvaliteten i den evidensbaserade vården. För att komma till rätta med de
problem som förknippas med den verksamhetsförlagda delen av
utbildningen (VFU) föreslås ett VULF-avtal7 (motsvarande ALFavtalet) för en ökad kvalitet och uppföljning inom ramen för VFU.
VULF-avtalet ger lärosäten och vårdgivare bättre samverkansmöjligheter inom ramen för de regionala avtalen. Därutöver föreslås för
ökad samverkan mellan lärosäten och huvudmän förändringar i
regelverken för förenade anställningar och ett nationellt råd inom
Regeringskansliet för en löpande diskussion mellan regeringen och
avnämare rörande frågor om kompetensförsörjning i vid mening.
Dessutom föreslår utredningen en rad åtgärder som kan öka
attraktiviteten och tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor i
form av dels verktyg för vårdgivarna som underlättar planeringen av
kompetensförsörjningen på kort och dels åtgärder i form av goda
exempel som vårdgivarna kan vidta.

7

Avtal för vårdvetenskaplig utbildning lärande och forskning.
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Utredningens förslag: Kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras,
särskilt i fråga om verksamhetens kompetensförsörjning och kompetensutveckling avseende avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.8
God vård ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har
kompetens för uppgiften.
Förslagen innebär att ändringar föreslås i 5 kap. 1 och 4 §§
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Utredningens bedömning: Vårdgivarna ska använda ledningssystemet som verktyg för att på kort och lång sikt inventera,
identifiera och planera för kompetensförsörjning och kompetensutveckling av avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Överväganden
Enligt utredningens direktiv ska utredningen analysera och bedöma
hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistsjuksköterskor.
Flertalet myndigheter redovisar löpande rapporter med analyser
av tillgång och behov för specialistsjuksköterskeyrket. Den samlade
analysen är att andelen specialistsjuksköterskor har minskat under
de senaste åren. Det finns även en bred samsyn hos bland annat vårdgivare och yrkesföreningar om att det både på kort och på lång sikt
behövs fler specialistsjuksköterskor i vården.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) konstaterar att det är svårt
att prognostisera det framtida behovet av personal i olika yrken
eftersom många faktorer är okända. De olika prognoser som gjorts
på senare år är dock relativt samstämmiga avseende flera akademiska
yrken inom bland annat vårdområdet. Redan för drygt tio år sedan
prognostiserades en framtida brist för sjuksköterskor, läkare och
8

Förslaget riktar sig de yrkesutövare som omfattas av utredningens uppdrag.
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tandläkare och det som förväntades då har nu blivit kännbart i stora
delar av landet.
När det gäller högskolans utbildningsområde för hälso- och sjukvård, inom vilket specialistsjuksköterskeutbildningen ingår, så utgör
yrket med flera andra yrken tydliga bristområden på dagens arbetsmarknad. Detta trots att utbildningsområdet haft den kraftigaste
tillväxten under de senaste 20 åren.9
Statistiska centralbyrå (SCB) konstaterar i rapporten Trender
och prognoser10 att det i dag råder brist på specialistsjuksköterskor
oavsett inriktning. SCB:s rapport över tillgång och efterfrågan på
arbetskraft till 2035 visar att sammantaget beräknas efterfrågan på
hela gruppen öka med cirka 20 procent. Däremot saknas uppgifter
om efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom olika specialistinriktningar. Även i fråga om tillgången på yrkesverksamma specialistsjuksköterskor inom olika specialistinriktningar är uppgifterna
osäkra med undantag för specialister inom anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård. Detta kan delvis förklaras med att
nämnda specialistkompetenser utgör en förutsättning för att kunna
arbeta inom respektive specialitet varför arbetsgivarens behov enklare kan bedömas med utgångspunkt i de anställningar som tillhandahålls för dessa specialister.
När det gäller övriga specialistinriktningar är det inte lika enkelt
att dra några slutsatser, erfar utredningen. Vårdgivarna ger uttryck
för att det finns ett stort behov av specialister inom vården men det
saknas uppgifter om behoven av specialisering utöver de nyss nämnda specialiteterna. Även distriktssjuksköterskor efterfrågas i vissa
fall.
Vårdgivarna har som nämnts i kapitel 4, ansvar för att verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och kvalitetssäkras11
och för detta krävs att vårdgivarna har ett ledningssystem. I Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem saknas dock bestämmelser
om krav på uppgifter om personalens kompetens och kompetensutveckling12.

9

SOU (2015:70). Högre utbildning under 20 år.
Trender och prognoser. Statistiska Centralbyrån (2017).
5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
12
3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS 2011:9)
10
11
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I Socialstyrelsens numera upphävda föreskrifter13 preciserades
tidigare att vårdgivare inom hälso- och sjukvården skulle utarbeta
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i form av rutiner för
personalens kompetens och kompetensutveckling. Någon motsvarande bestämmelse finns som sagt inte i nu gällande föreskrifter.14
I Socialstyrelsens handbok15 för hur dessa föreskrifter bör tillämpas
stipuleras i stället ett mer allmänt hållet behov av att vårdgivaren ska
planera för personalens kompetensutveckling. Handboken är tänkt
att utgöra ett stöd till vårdgivarna och innebär således inget krav på
att vårdgivarna i sitt ledningssystem ska inkludera rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling.
Mot denna bakgrund begärde utredningen utlämnande av samtliga landstings och regioners ledningssystem avseende kompetensförsörjningsplanering av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Av de handlingar som inkommit framgår att de flesta landsting
och regioner saknar ledningssystem i dessa frågor. Underlagen
består snarare av kompetensförsörjningsplanering i form av verksamhetsrapporter från tidigare år. Ett exempel på ledningssystem
från en region är den årliga kompetensförsörjningsinventeringen av
vilken det framgår att det föreligger ett ”fortsatt behov av ökad andel
specialistsjuksköterskor”. Det vill säga, behovet är inte nedbrutet
per specialistinriktning eller i övrigt analyserat. Dessutom saknas en
plan för hur regionen ska möta sina oprecisa behov. I dokumentet
finns uppgifter om pensionsavgångar och uppgifter om personalomsättningen för grundutbildade sjuksköterskor, dock saknas motsvarande uppgifter för specialistsjuksköterskor.
I sammanhanget vill utredningen även lyfta upp systemet med
arbetsidentifikation för kommuner och landsting (AID) som är ett
system för gruppering av arbetsuppgifter och ett hjälpmedel för att
analysera lönebildning på central och lokal nivå samt ett underlag för
planering. Statistiken ger även allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.16
13

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12).
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
15
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
16
Introduktion till AID 2015 – arbetsidentifikation. Arbetsidentifikation (AID) och Handbok för kodning, SKL, AkademikerAlliansen, Pacta, Kommunal och OFR Offentliganställdas
Förhandlingsråd (2015).
14
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Av tabellen i avsnitt 3.5.16 framgår att enligt AID saknar sjuksköterskor ett eget arbetsområde och de beskrivs utföra arbetsuppgifter för vilka det inte krävs specialistutbildning. Koden för arbetsuppgifter som saknar eget arbetsområde (sjuksköterskor med grundutbildning) ska enligt AID–handboken17 endast användas då ingen
annan kod är lämplig.
Specialistsjuksköterskor är etiketterade utifrån respektive inriktning och gemensamt för samtliga specialister är att de beskrivs utföra
arbetsuppgifter för vilka det krävs vidare- eller specialistutbildning
inom respektive specialistinriktning. Detta är en sanning med modifikation. De flesta arbetsuppgifter som både sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor utför kräver ingen formell kompetens. Utredningen erfar att så som AID är utformat i dag saknas möjlighet att
ge information om sysselsättning vilket är ett av syftena med systemet
enligt ovan nämnda handbok för AID. Utredningens uppfattning är
systemet hade kunnat utgöra ett verktyg för underlag till beslut om
kompetensförsörjningsplaneringen om arbetsuppgifterna i högre
grad hade beskrivits. I motsats till utredningens uppfattning är det
endast ett fåtal arbetsuppgifter som kräver vidare- eller specialistutbildning i vården. Det gäller exempelvis sjuksköterskor med särskild vidareutbildning och särskild anställning som efter ansökan
hos Socialstyrelsen kan få rätt att förskriva läkemedel.18 Vidare får
enbart en specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktsjuksköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ordinera
läkemedel för vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet.19
Utredningen har för att kunna avgöra tillgång och behov av
specialistsjuksköterskor även undersökt hur vårdgivarna går till väga
vid rekrytering. Utredningen ville ta reda på om det i ansökningsförfarandet och platsannonser tydligt framgår det som efterfrågas i
form av kompetens och specialistutbildning. Av vårdgivarnas platsannonser på landstingens och regionernas webbplatser framgår att

17

Ibid.
Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av
läkemedel (SOSFS 2001:16).
19
Ibid.
18
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rekryteringen av specialister i stort sett är begränsat till de inriktningar som kan betraktas som nybörjaryrken20 det vill säga anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och operationssjuksköterskor.
Utredningen anser att om det ska vara möjligt att öka tillgången
på specialistsjuksköterskor både på kort och på lång sikt måste
hälso- och sjukvårdshuvudmännen och vårdgivarna först identifiera,
planera och säkerställa behovet på kort sikt. Detta för att inte hamna
i situationer där ”brandkårsutryckningar” blir standardlösningen.
Utredningens uppfattning var inledningsvis att vården genom
professionsmiljarden och de särskilt öronmärkta pengarna till vårdgivarna för finansiering av sjuksköterskors specialisering på sikt
skulle innebära att behovet till viss del skulle bli mättat. Utredningen
erfar dock att så inte är fallet. Den undersökning som Ramböll21
gjorde på uppdrag av Socialstyrelsen visar att mycket få landsting
eller regioner har genomfört någon systematisk eller kvalitativ utvärderingen av satsningen på utbildningstjänst eller studielön som den
extra finansieringen möjliggjorde.
Det är utredningens uppfattning att det inte går att avgöra behovet av specialistsjuksköterskor om man inte vet vad sjuksköterskors
specialistkompetenser används till inom verksamheten och det är
därmed inte heller möjligt att avgöra om de extra medlen har kommit
vården till godo. Detta tydliggörs bland annat genom följande uttalande från ett landsting.
Vi följer bara upp om de som har tagit examen. Däremot följer vi inte
upp om man får andra arbetsuppgifter eller att utbildningen kommer till
nytta. Innan vi utlyser går det ut information till verksamheten om att
äska platser och informationsavgångar. Då går vi mot att det ska styra.
Men ingen enkät eller intervju efteråt.

Sammantaget anser utredningen att vårdgivarna har stora svårigheter
att prognostisera verksamhetens behov av specialistsjuksköterskor
på såväl kort som på lång sikt. Eftersom vårdgivarna saknar tillförlitliga underlag utifrån kända faktorer i den egna organisationen vid
prognostisering av kompetensbehovet menar utredningen att den
nuvarande situation som vården befinner sig i inte kan vara en överraskning. Då det till största delen saknas specifika och avgränsade
20

Yrken där sjuksköterskor är nybörjare inom vald specialitet efter genomgången specialistsjuksköterskeutbildning.
21
Se avsnitt 3.5.19.
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anställningar, få eller inga uppgifter om pensionsavgångar eller personalomsättning i övrigt, avseende specialistsjuksköterskor, samt
avsaknad av arbetsuppgifter och kunskap om specialistsjuksköterskors kompetens leder detta sammantaget till för många okända faktorer för att vårdgivarna ska kunna överblicka och säkerställa att där
hälso- och sjukvårdsverksamheten bedrivs finns det den personal
som behövs för att god vård ska kunna ges.
Enligt utredningen bör därför det ledningssystem som landsting
och regioner de facto ansvarar för, utgöra en hjälp och ett verktyg
för planeringen av tillgång och behov av specialistsjuksköterskor på
kort och på lång sikt. Men detta kräver att vårdgivarna har ett ledningssystem för att kvalitetssäkra verksamheten. Det förutsätter
också att de okända faktorerna som ovan nämnts först blir kända för
att vårdgivarna ska kunna planera, leda och kontrollera verksamheten inklusive kompetensförsörjningen på ett sätt som leder till att
god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen
(2010:659) upprätthålls för att sedan implementera dessa uppgifter i
det ledningssystem som vårdgivarna är ansvariga för.
Enligt utredningens förslag ska de ändringar som föreslås i fråga
om ledningssystemet bland annat säkerställa att det finns rutiner
som tillgodoser att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen
endast får fullgöra arbetsuppgifter som hon eller han har kompetens
för, befattningsbeskrivningar som anger personalens ansvar och befogenheter, och planer för personalens systematiska kompetensutveckling inklusive möjlighet till fortbildning utifrån verksamhetens behov.
Att få ordning på hur det förhåller sig med tillgång och behov i
verkligheten är enligt utredningens uppfattning avgörande för vårdgivarna framför allt ur ett ekonomiskt perspektiv. Många vårdgivare
har testat, utvärderat och beslutat att permanenta viktiga åtgärder för
att säkerställa god och säker vård. I avsnitt 3.5.21 beskriver utredningen två goda exempel som vårdgivarna kan inspireras av. Det ena
exemplet rör sex timmars arbetsdag och det andra rör lönepåslag. När
det gäller såväl djurhälsopersonal som yrkesförare är kraven på
kompetens för hur arbetsuppgifterna utförs lagreglerade och för
yrkesförare är även fortbildning ett lagkrav. Utredningens uppfattning
är att det också är viktigt för patienter att vårdas av den som har rätt
kompetens för arbetsuppgiften. Utredningen föreslår därför att en ny
punkt införs i 5 kap. 1 § hälso-och sjukvårdslagen som säkerställer att
vården ska utföras av den som har kompetens för arbetsuppgiften.
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9.3

Åtgärder som krävs för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet

9.3.1

Goda exempel på åtgärder som vårdgivarna kan vidta
för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet

Utredningens bedömning: Vårdgivarna bör tillskapa specifika
anställningar för specialistsjuksköterskan utifrån respektive område för specialisering. Detta för att tydliggöra behoven av specialistsjuksköterskor och vilka specialiseringsområden som behoven avser och för att säkerställa att specialistsjuksköterskans
kompetens kommer verksamheten till del. Tillskapandet av specifika anställningar är också ett incitament för sjuksköterskor att
söka specialistsjuksköterskeutbildning och utgör information
om efterfrågan inom de olika specialiteterna. Anställningarna
kommer också att tjäna som ett verktyg för vårdgivarna i kompetensförsörjningsplaneringen på kort och på lång sikt.
Vårdgivarna bör även identifiera specialistsjuksköterskans
arbetsuppgifter så att dessa synliggörs och värdesätts korrekt i
systemet för arbetsidentifikation (AID). Vilket också möjliggör en
differentiering av lön i högre grad än i dag då arbetsuppgifterna som
specialistsjuksköterskan utför blir kända och kan värdesättas.
Karriär och lönetrappor bör finnas och vara tillgängliga och
kända för medarbetarna.
Vårdgivarna bör också vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för specialistsjuksköterskor. Åtgärderna kan
exempelvis bestå av planer och rutiner som säkerställer systematisk
fortbildning, modeller för arbetstidsförkortning, kartläggning av
åtgärdsplaner i fråga om arbetsbelastning och övriga faktorer som
riskerar leda till långvariga stressrelaterade sjukskrivningar.
Vårdgivarna bör även arbeta systematiskt med att förbättra
ledarskapet hos chefer genom till exempel utbildning och andra
kompetenshöjande insatser, alternativt höja kompetenskraven
vid nyanställning av personal i ledande positioner.
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Överväganden
Utredningen ska i enlighet med direktiven lyfta fram goda exempel
på åtgärder som vårdgivarna kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet och för att öka tillgången på utbildade
specialistsjuksköterskor. I det följande redovisas de exempel på åtgärder som utredningen menar att vårdgivarna kan vidta i fråga om
attraktivitet och tillgång.
Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården upplever att
bristen på personal är ett hot mot patientsäkerheten. Bristen kan få
allvarliga konsekvenser för kvaliteten och säkerheten för den enskilde patienten.22
Enligt utredningen kan vikten av vårdgivarnas ansvar för att
komma till rätta med frågor som attraktivitet och tillgång i fråga om
specialistsjuksköterskeyrket inte nog understrykas. Därtill krävs att
vårdgivarna vidtar en rad åtgärder för att specialistsjuksköterskeyrket ska bli mer attraktivt och för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor.
Till att börja med behöver vårdgivarna identifiera specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter för att veta vilken kompetens som
tillförs verksamheten, vilket i sig även är avgörande för vårdgivarnas
kompetensplanering. Tyvärr visar Rambölls23 utvärdering att chefer
behöver ta hjälp av personalavdelningen för att veta vad en specialistsjuksköterska har för kompetens.
Synliggörandet av specialistsjuksköterskans kunskap och kompetens bör även ske genom att arbetsuppgifterna värdesätts korrekt
inom ramen för systemet för arbetsidentifikation (AID)24. Se även
avsnitt 9.2. Genom att identifiera och definiera arbetsuppgifterna
synliggörs dessa i högre utsträckning än i dag vilket även möjliggör
en differentiering av lön. Det måste finnas kunskap hos chefer om
vad en specialistutbildning för med i form av kompetens för att vården ska kunna ta tillvara på kompetensen.
Ytterligare en åtgärd som vårdgivarna kan vidta är att inrätta
karriär- och lönetrappor. Dessa bör vara tillgängliga och kända för

22

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet. Hur brister och kompetens påverkar patientsäkerheten. Socialstyrelsen (2018-2-15).
23
Se avsnitt 3.5.19.
24
Arbetsidentifikation (AID) Handbok för kodning. Sveriges Kommuner och Landsting, AkademikerAlliansen, Pacta, Kommunal och OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd (2015).
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medarbetarna för att ge blivande specialistsjuksköterskor en uppfattning om hur lön- och karriärutveckling påverkas om han eller
hon väljer att satsa på en specialistsjuksköterskeutbildning.
Generellt kan sägas att brist på löneutveckling i yrket är en av
flera orsaker till bristen på både sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Vissa vårdgivare ger lönepåslag efter avslutad specialistutbildning men utredningen erfar att en specialistutbildning alltför
sällan leder till högre lön.
Staten har under senare år satsat stora belopp på utbildningslön
under specialistutbildningen vilket i vissa fall tyvärr visat sig vara
kontraproduktivt i förhållande till sjuksköterskors löneutveckling.
Utredningen erfar att en del vårdgivare förefaller erbjuda utbildningslön i stället för högre lön efter avslutad utbildning varför
lönepåslag därmed uteblir. Detta kan delvis förklaras med att specialistkompetensen inte används i verksamheten eftersom många specialistsjuksköterskor går tillbaka till samma arbetsuppgifter som de
hade före specialistutbildningen. Utredningen menar att en bättre
resursanvändning av våra gemensamma skattemedel vore att de studenter som behöver ekonomisk ersättning under studietiden i stället
uppbär studiemedel. Efter avslutad utbildning söker specialistsjuksköterskan en tjänst för vilken lönen motsvarar utbildningsnivå och
kompetens inom respektive specialistområde. En tydlig löneutveckling utifrån utbildningsnivå skulle öka både tillgång och attraktivitet
i yrket.
För att kunna öka både tillgång och attraktivitet för yrket måste
vårdgivarna först urskilja behoven av specialistsjuksköterskans kompetens. Utöver att identifiera och värdesätta de arbetsuppgifter som
specialistsjuksköterskan utför bör även anställningar där specialistutbildning utgör ett krav inrättas. Dagens brist på specifika anställningar med befattningsbeskrivningar för specialistsjuksköterskor
innebär att specialistsjuksköterskeyrket inte synliggörs i tillräckligt
hög grad i arbetsgivarnas system för arbetsidentifikation vilket också
blir ett problem för vårdgivarna när det gäller att planera för verksamhetens behov. I en majoritet av hälso- och sjukvårdsverksamheten är det alltjämt oklart vad som utgör specialistsjuksköterskans
ansvarsområden.
Inom specialistområden som anestesisjukvård, intensivvård och
operationssjukvård och i viss mån distriktsjukvård har arbetsgivaren i
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högre grad inrättat specifika anställningar som kräver avklarad specialistsjuksköterskeexamen inom respektive inriktning. Vilket också
synliggörs i vårdgivarnas platsannonser beträffande lediga jobb.
Eftersom det saknas anställningar i större omfattning saknas även
karriärsteg för specialistsjuksköterskan varför även kompetens- och
karriärutvecklingen blir lidande och i värsta fall obefintlig. Utredningen erfar att en specialistsjuksköterska som arbetar på en avdelning där majoriteten är grundutbildade sjuksköterskor, i avsaknad av
en anställning, inte har möjlighet att utföra ett mer kvalificerat arbete än övriga sjuksköterskor. Rambölls utredning25 visar att vårdgivarna i de flesta fall vare sig utvärderar eller följer upp de sjuksköterskor som har specialistutbildat sig. Utredningen erfar att många
nyutbildade specialistsjuksköterskor går tillbaka till samma arbetsplats som tidigare och samma arbetsuppgifter.
Detta menar utredningen är en av anledningarna till att specialistutbildade sjuksköterskor inte finner det attraktivt att specialistutbilda sig och heller inte stannar i vården. Det finns helt enkelt för få
förebilder bland yrkesverksamma specialistsjuksköterskor. Ytterligare en bidragande orsak till missnöjdheten, som nyss nämnts, är
att en specialistutbildning inte medför vare sig ökat ansvar eller mer
kvalificerade arbetsuppgifter. Eftersom arbetsuppgifterna i svensk
sjukvård i princip är helt oreglerade blir signalvärdet inom vissa delar
av vården att en specialistutbildning inte lönar sig. Detta leder enligt
utredningen även till en sämre vård som hotar patientsäkerheten
eftersom formell kompetens inte är ett krav och inte heller styr vilka
som får utföra arbetsuppgifterna. Att det finns tillgång till hälso- och
sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en god
och säker vård. Detta kräver att arbetsgivarna förvissar sig om vilken
kompetens sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har för att
kompetensen ska komma verksamheten till del.
Arbetsgivarens ansvar för en god arbetsmiljö utgör ytterligare ett
område där åtgärder krävs och är avgörande för att utredningens
förslag om nya utbildningsvägar ska komma vården till godo och i
förlängningen bidra till en förstärkning av den forskningsbaserade
vården. Om yrket upplevs attraktivt eller inte hänger i hög grad samman med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Faktorer som spelar roll för
hur arbetsmiljön upplevs är bland annat schemaläggning, utbildningsnivå och utvecklingsmöjligheter.
25

Se avsnitt 3.5.19.
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2014 fanns det omkring 111 000 personer under 65 år med sjuksköterskeexamen i Sverige och 10 procent av dessa arbetade inom
andra yrken än sjuksköterska eller barnmorska, utanför vård och
omsorg. Bland de sjuksköterskor som valt att lämna yrket var det
ungefär 60 procent som angav arbetsvillkoren som anledning till att
de slutade och drygt 50 procent som angav arbetsmiljön exempelvis
stress och arbetsbelastning. Ungefär 60 procent av de sjuksköterskor
som lämnat yrket angav att de skulle kunna tänka sig att återvända. De
viktigaste faktorer för att återkomma i vården var högre lön, större
möjligheter att styra över arbetssituationen och rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid. Många sjuksköterskor kommenterade att arbetsbördan innefattade ett stort ansvar för patientsäkerheten, och det ansvaret inte stod i proportion till lönen.26
Enligt statistik från Försäkringskassan ökade antalet sjukfall i
Sverige mellan 2012–2014 inom nästan alla yrken. Den genomsnittliga ökningen var 10 procent men för de yrken som kräver längre
utbildning såsom sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor var ökningen dubbelt så stor. Enligt Vårdförbundet beror
ökningen på brist på personal samt otillräcklig tid för återhämtning
samtidigt som arbetsmiljön är tuffare än någonsin. Gränsen för vad
personalen orkar har överskridits, vilket resulterar i ökad korttidsfrånvaro som i många fall leder till långtidssjukskrivningar.27 En god
arbetsmiljö består även av hur bemanningen för dagen ser ut och påverkar i vilken grad personalen upplever att de kan klara av arbetsuppgifterna.
De yrkesverksamma som utredningen varit i kontakt med, vittnar
om en ständig så kallad samvetsstress, det vill säga att resurserna är
för knappa för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på ett
patientsäkert sätt. Detta stärks även av den internationella undersökningen IHP28 som visar att Sverige i jämförelsen från 201729 har
fortsatt30 dåliga resultat när det gäller bland annat patienters upplevelse av vårdens förmåga att ge information och stöd och göra
patienten delaktig. Samvetsstressen förstärks dessutom av det faktum att hälso- och sjukvårdspersonalen i enlighet med patientsäkerhetslagen ska utföra sitt arbete i överenstämmelse med vetenskap
26

Sjuksköterskor utanför yrket. Statistiska centralbyrån (2017:3).
Se avsnitt 4.5.20.
28
Se avsnitt 4.5.22.
29
Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre. Vårdanalys (2017:2).
30
Se bild 1 och 2 avseende Sveriges resultat för 2016 och 2017, avsnitt 3.5.22.
27
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och beprövad erfarenhet och bär själv ansvaret för hur han eller hon
fullgör arbetsuppgifterna. Det innebär att specialistsjuksköterskor
kan bli straffrättsligt ansvariga för hur arbetsuppgifterna utförs. En
avgörande faktor för risken att bli dömd för brott är huruvida
arbetsuppgifterna utförts i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet vilket förutsätter att sjuksköterskorna ges möjlighet till
både eftertanke och fortbildning inom sitt yrke.
Ett annat område som utredningen menar spelar roll för att öka
tillgång och attraktivitet för specialistsjuksköterskeyrket är ledarskapet hos chefer i vården. Utredningen erfar att vårdgivarna allt för
ofta är okunniga om personalens utbildningsnivå och övriga erfarenheter. Cheferna saknar själva i vissa fall relevant högskoleutbildning
inom det aktuella verksamhetsområdet. För att ta till vara specialistsjuksköterskans kunskap och kompetens krävs att chefen vet vilka
arbetsuppgifter han eller hon har utbildning att utföra. Vårdgivarna
bör därför arbeta systematiskt med att förbättra ledarskapet hos
chefer genom till exempel utbildning och andra kompetenshöjande
insatser, alternativt höja kompetenskraven vid nyanställning av personal i ledande positioner.
9.3.2

Åtgärder som staten kan vidta för att öka attraktiviteten
och tillgången på utbildade specialistsjuksköterskor

Utredaren ska redovisa vilka åtgärder staten kan vidta för att öka
attraktiviteten samt tillgången på specialistsjuksköterskor. Utredningen redovisar tre olika förslag som staten kan vidta. Det första
förslaget om krav på att verksamhetens kvalitetssäkring även ska avse kompetensförsörjning och kompetensutveckling, redovisas under
avsnitt 9.2. Det andra förslaget redovisas i avsnitt 9.2.3 och handlar
om ökat antal fristående kurser i högskolan. I det följande beskrivs
det tredje förslaget som gäller fortbildning.
9.3.3

Krav på systematisk och fortlöpande fortbildning

Utredningens förslag: Det ska ställas krav på systematisk och
fortlöpande fortbildning för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
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Socialstyrelsen ska bemyndigas att meddela föreskrifter som
säkerställer att nämnda yrkesutövare genom fortbildning håller
sig uppdaterade om yrkesutvecklingen inom yrket.
Förslaget innebär att ändringar förslås i 6 kap. 1, 2 och 18 §§
patientsäkerhetslagen samt i 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Överväganden
Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU),
förkortad YKD, förtydligar medlemsstaternas ansvar att säkerställa
att bland annat sjuksköterskor och barnmorskor kan fortbilda sig
inom sitt yrke. Skäl 15 i direktivet understryker ytterligare betydelsen av fortbildning genom att lyfta fram vikten av livslångt lärande som har relevans för framför allt hälso- och sjukvårdspersonal
som ansvarar för patienters säkerhet. Av YKD framgår vidare att
fortbildningen bör omfatta tekniska, vetenskapliga, rättsliga och
etiska framsteg och motivera yrkesutövarna att delta i sådant livslångt lärande som har betydelse för deras yrke. Detta understryks
även i propositionen Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (prop. 2015/16:44). I propositionen betonar
regeringen vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ur patientsäkerhetssynpunkt och att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen
inom sitt yrke.
Sju yrkesförbund framför 2015 i en skrivelse31 till regeringen
önskemål om att Sverige bör införa krav på systematisk kompetensutveckling med en plan för varje medarbetares fortbildning. I skrivelsen framgår att förbunden vill se krav på nationella åtgärder för
att främja fortbildning som i sin tur ökar patientsäkerheten och
höjer kvaliteten i hälso- och sjukvården och att den nuvarande svaga
regleringen inte har kunnat upprätthålla fortbildningen på tillräckligt hög nivå och att tiden för lärande sjunker. Förbunden lyfter även
i skrivelsen att vården närmar sig en gräns där det inte längre går att
31

Samlat genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, gemensam skrivelse
från Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges Farmaceuter, Utbildnings- och Forskningsdelegationen Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Tandläkarförbund och
Vårdförbundet (2015-02-12).
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garantera att alla patienter får träffa yrkesutövare som är uppdaterade på nya rön och effektivare behandlingsmetoder.
Krav på att yrkesutövare kontinuerligt ska uppdatera sin yrkeskompetens finns redan i författning för vissa av de reglerade yrkena
i Sverige, dock inte för de yrken som omfattas av direktivets krav i
artikel 22 b och som inkluderar sjuksköterskor och barnmorskor (se
avsnitt 4.3.2 om yrkesförarkompetens).
Där det bedrivs hälso- och sjukvård krävs det att det enligt 5 kap.
2 § hälso- och sjukvårdslagen, förkortad HSL, ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska
kunna ges. Därutöver anges i 5 kap. 4 § samma lag att kvaliteten i
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens numera upphävda föreskrifter32 preciseras att
vårdgivaren inom hälso- och sjukvården ska utarbeta ledningssystem
för kvalitet och patientsäkerhet, som ska innehålla rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling. Någon motsvarande
bestämmelse finns inte i nu gällande föreskrifter.33 I Socialstyrelsens
Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete återfinns ett mer allmänt hållet resonemang om behovet av att planera
för personalens kompetensutveckling. Handboken fungerar som ett
stöd till vårdgivarna och innebär således inget krav på att vårdgivarna
i sitt ledningssystem ska inkludera rutiner för personalens kompetens och kompetensutveckling.
Enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen, förkortad PSL, ska hälsooch sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet och enligt kapitlets 2 § har yrkesutövarna ett personligt ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs.
Ytterst innebär det att den enskilde yrkesutövaren genom sitt personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs kan bli straffrättsligt
ansvarig för eventuella vårdskador som drabbar patienter. Av de
rättsfall34 som utredningen redogjort för och som har lett till straffutdömande har kriteriet vetenskap och beprövad erfarenhet utgjort
en avgörande parameter för om brott anses ha förelegat eller inte.
Av examensbeskrivningarna i bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) framgår att studenten ska visa förmåga att identifiera sitt
32
33
34

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS (2005:12)).
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS (2011:9)).
Se avsnitt 4.7.19.
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behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens för att erhålla examen både vad avser generella examina och
för yrkesexamina.
Beträffande veterinärer och övrig djurhälsopersonal framgår det i
lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302)
att i likhet med hälso- och sjukvårdspersonalen, har djurhälsopersonal ett personligt ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i enlighet
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Av propositionen Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (prop. 2008/09:94) framgår
att regeringen bedömer att det är viktigt att det även i lag framgår att
personalen har formell och reell kompetens för arbetsuppgifterna.
Detta infördes i lagens35 2 kap. 2 §.
Den som tillhör djurhälsopersonalen får enbart fullgöra uppgifter som
han eller hon har kompetens för och bär själv ansvaret för hur han eller
hon fullgör sina arbetsuppgifter.

Motsvarande lagkrav saknas när det gäller hälso- och sjukvård för
människor.
Vårdgivarens ansvar för att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet, ska det finnas den personal som behövs för att god vård
ska kunna ges36 innebär att vårdgivaren ska anställa personal med rätt
kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras. Bestämmelsen
innebär också ett ansvar för att kompetensen hos den personal som
anställts alltjämt håller den nivå som behövs för att god vård fortsatt
ska kunna ges. Det är utredningens uppfattning att en nationell
reglering om systematisk och kontinuerlig fortbildning behövs för
att en god vård ska kunna ges. En ökad reglering skulle bidra till både
ökad patientsäkerhet och ökad attraktivitet för sjuksköterskeyrket
då den enskilde yrkesutövarens ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs lyfts vilket ger ett signalvärde för yrkets betydelse för vården.
Det skulle även innebära att Sverige uppfyller de krav som ställs i
artikel 22 b i det moderna yrkeskvalifikationsdirektivet.37
Vidare är det utredningens uppfattning att den reglering som det
hänvisas till i jämförelsetabellen38 för hur YKD har genomförts i

35

Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens och hälso- och sjukvård.
5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
37
2013/55/EU.
38
Se avsnitt 4.3.6.
36
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svensk lagstiftning, inte överensstämmer med artikel 22 b i direktivet som understryker att medlemsstaterna ska säkerställa att sjuksköterskor och barnmorskor kan fortbilda sig inom sitt yrke.
Jämförelsetabellens hänvisning till 2 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) motsvarande 3 kap. 1 § HSL, utgör en målbestämmelse som riktas till samtliga vårdgivare samt landsting och
kommuner som huvudmän och som anger att målet med hälso- och
sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Även om vårdgivarnas mål är att bedriva vård så att en god
hälsa och en vård på lika villkor uppstår för hela befolkningen så
säkerställer inte det att sjuksköterskor och barnmorskor ges möjlighet till fortbildning. Det minskar inte heller den enskilda sjuksköterskans och barnmorskorskans personliga ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet.39 Av 6 kap. 2 § andra stycket PSL framgår att vårdgivarens ansvar i förhållande till denna lag eller annan författning inte
inskränks genom yrkesutövarnas personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utgörs.
Det personliga ansvaret för hur arbetet utförs förändras således
inte av bestämmelsen i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
motsvarande 3 kap. 1 § HSL och utgör inte heller något säkerställande av att yrkesutövarna kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter
och kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på en säker nivå.
Enbart de enskilda yrkesutövarna själva kan ansvara för att kunskaperna är uppdaterade men för att det ska kunna ske behöver det ställas krav på vårdgivarna att skapa förutsättningar för personalen så att
de kan upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter
genom deltagande i behövlig fortbildning för att behålla yrkesinsatsen på en säker och ändamålsenlig nivå. Det betyder ytterst att
det är de enskilda sjuksköterskornas och barnmorskornas ansvar att
fortbilda sig för att de ska kunna uppfylla kravet på att utföra arbetet
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med kraven i PSL.40 Vårdgivarens ansvar å sin sida är att möjliggöra fortbildning för vårdpersonalen.
Både de yrkesverksamma och vårdgivarna har vittnat om problem
när det gäller kompetensutveckling. De yrkesverksamma anger att
39
40

6 kap. 1 och 2 §§ i patientsäkerhetslagen (2010:659).
6 kap. 1 och 2 §§ patientsäkerhetslagen.
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det är svårt få ledigt för fortbildning och vårdgivarna anger brist på
personal som orsak till problemet. Jämförelsetabellens41 hänvisning
till 31 § i den äldre hälso- och sjukvårdslagen, som motsvarar 5 kap.
4 § HSL innebär att vårdgivaren ska systematiskt och fortlöpande
kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Den enskilde yrkesutövarens personliga ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs är alltjämt
detsamma trots att vårdgivaren har ansvar för att kvalitetssäkra verksamheten. Bestämmelsen säkerställer inte heller enligt utredningens
uppfattning, att yrkesutövarna ges möjlighet att uppdatera sina kunskaper och färdigheter och kompetenser så att yrkesinsatsen bibehålls på säker och effektiv nivå för att kunna hålla sig à jour med
utvecklingen inom yrket. Den generella hänvisningen i jämförelsetabellen till patientsäkerhetslagen ger inte heller svar på hur det kan
säkerställas att de enskilda yrkesutövarna kan fortbilda sig.
Artikel 22 b i YKD medger inget undantag från fortbildning
utifrån personalbrist utan artikelns syfte är att medlemsstaterna ska
säkerställa att den vårdpersonal som omfattas av bestämmelsen42 kan
uppdatera sig inom sitt yrke och delta i sådant livslångt lärande som
är relevant för yrket. Detta oavsett rådande personalproblem. Vårdgivarens ansvar för att möjliggöra kompetensutveckling bör tydliggöras i lag43 så att det finns möjligheter för vårdpersonalen att kontinuerligt utvecklas inom sitt yrke. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv
är det givetvis angeläget att yrkesutövare fortsätter att uppdatera
sina kunskaper även efter examen. Vilket också är en förutsättning
för att yrkesutövarna ska kunna leva upp till kravet på personligt
ansvar för att arbetsuppgifter utförs i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet är också
ett kriterium som kan avgöra om en yrkesutövare utfört en arbetsuppgift som lett till vårdskada slutligen döms för brott eller inte. Det
vill säga har arbetsuppgiften som lett till att en patient skadats
allvarligt eller avlidit utförts i överensstämmelse med vetenskap eller
beprövad erfarenhet.44 Utredningen anser att det är viktigt att det
tydliggörs att även om vårdgivarna ytterst ansvarar för att vårdpersonalen har den kompetens som behövs för att god vård ska kunna
ges har den enskilde yrkesutövaren personligen ansvar för hur arbetsuppgifterna utförs.
41

Som visar hur YKD genomförts i svensk rätt.
Läkare, tandläkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och, barnmorskor.
43
Se avsnitt 9.2.
44
Se det så kallade ”Kalmarmålet” avsnitt 4.7.4.
42
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När det gäller såväl djurhälsopersonal som yrkesförare anses
kompetens för hur arbetsuppgifterna utförs så viktiga att det krävs
lagreglering och för yrkesförare är fortbildning dessutom lagkrav, se
avsnitt 4.3.7. Det är utredningens bedömning att det är viktigt att
djuren omhändertas av den som har rätt kompetens likväl som det
är viktigt för människor att kunna lita på att yrkesförare har den
skicklighet och kompetens som krävs för att de ska känna sig trygga.
Men det är också enligt utredningens mening lika viktigt för patienter att omhändertas av den som har rätt kompetens.
Det är också viktigt att Sverige ur ett EU-perspektiv säkerställer
att de yrken som omfattas av artikel 22 b i YKD kan fortbilda sig så
att verksamma sjuksköterskor och barnmorskor i Sverige har samma
förutsättningar som kollegor i andra europeiska länder, dels för att
Sverige ska kunna rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft, dels
för att enskilda yrkesutövare ska kunna stå sig i konkurrensen på den
europeiska marknaden. Det framgick redan av det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet att fortbildning ska syfta till säkra och effektiva yrkesinsatser.45 I YKD tydliggörs att medlemsstaterna genom att
uppmuntra fortbildning ska säkerställa att yrkesutövare som omfattas
av det automatiska erkännandet utifrån samordnade utbildningskrav
(läkare, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer, barnmorskor, apotekare och arkitekter) kan uppdatera sina kunskaper, färdigheter och
kompetenser. Det är upp till medlemsstaterna att, i enlighet med de
specifika förfaranden som gäller i respektive land, säkerställa att det
finns förutsättningar att fortbilda sig.
I Finland har detta gjorts genom lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) där det enligt 18 §
framgår att ”en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är
skyldig att upprätthålla och utveckla de kunskaper och färdigheter
som utövandet av yrket förutsätter samt att göra sig förtrogen med
de bestämmelser och föreskrifter som gäller för yrkesövningen.”
Genom bestämmelsens andra stycke ställs även krav på att arbetsgivare
är ansvariga för att följa hur de yrkesutbildade utvecklas yrkesmässigt
och för att skapa förutsättningar för personalen så att de kan upprätthålla och utveckla sina kunskaper och färdigheter genom deltagande i
45

Enligt tidigare lydelse av artikel 22 b): ”Genom fortbildning ska det, enligt varje medlemsstats specifika förfaranden, säkerställas att de som har avslutat sina studier kan hålla sig à
jour med utvecklingen inom yrket i den mån som är nödvändigt för att yrkesinsatserna ska
bibehållas på säker och effektiv nivå.”
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behövlig yrkesinriktad fortbildning för att behålla yrkesinsatsen på en
säker och ändamålsenlig nivå. Utredningen har även tittat på hur
Norge och Danmark genomför artikel 22 b i YKD.46
I betänkandet Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) lyftes möjligheten att överlämna åt
arbetsmarknadens parter att närmare reglera krav på fortbildning i
kollektivavtal. Vårdförbundet har uppgivit till utredningen att vid
förbundets översyn av kollektivavtal fann förbundet sex kollektivavtal som innehåller övergripande och generella åtgärdsplaner för att
skapa utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. I kollektivavtalen
fanns fortbildningsfrågor med som en punkt i fram till dess att Socialstyrelsens föreskrifter47 upphävdes den 31 december 2011. Detta talar
för att reglering av fortbildning hade en viss effekt under den tid som
Socialstyrelsens föreskrifter48 gällde. Att överlämna till arbetsmarknadens parter att reglera frågor om fortbildning genom kollektivavtal förordas av yrkeskvalifikationsutredningen.
För att avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ska omfattas, oavsett verksamhetsform, bör det enligt utredningen införas
krav i patientsäkerhetslagen om att yrkesutövarna ska fortbilda sig
samt att det i föreskrifter säkerställs att de berörda yrkesgrupperna
kontinuerligt och på ett strukturerat sätt kan tillgodogöra sig nya
rön etc. genom kompetensutveckling. Föreskrifterna bör lämpligen
utarbetas i samråd med representanter för arbetsmarknadens parter.
Uttryckligt bemyndigande som ger Socialstyrelsen möjlighet att meddela föreskrifter om fortbildning bör därför införas i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
Utredningens uppfattning är att varken bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter49 eller dess handbok tillgodoser de krav som
artikel 22 b i YKD ställer på medlemsstaterna. Inte heller vårdgivarnas ansvar för att det enligt hälso- och sjukvårdslagen50 finns den
personal som behövs för god vård säkerställer att utövare av yrken
som omfattas av automatiskt erkännande uppmuntras att hålla sig
uppdaterade om utvecklingen inom yrket51 detta då kraven riktar sig
46

Se avsnitt 4.3.3.
Ledningssystem om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
(SOSFS 2005:12).
48
Ibid.
49
SOSFS 2011:9.
50
5 kap. 2 § HSL.
51
Se avsnitt 4.3.5.
47
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till vårdgivarna och inte till de enskilda yrkesutövarna som har ett
personligt ansvar för att vara uppdaterade i förhållande till aktuell
forskning. Om vårdgivarna är oförmögna att se till att personalen
har rätt kompetens för att god vård ska kunna ges kan det ytterst
drabba både patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen vars
personliga ansvar inte minskar på grund av exempelvis resurs- eller
personalbrist.
Trots att det i dag indirekt52 finns bestämmelser i fråga om krav
på fortbildning för yrkesutövare erfar utredningen att fortbildning
för yrkesaktiva de facto är nästintill obefintlig. Bristen på personal
är en av orsakerna att det inte finns tid över till fortbildning och att
kompetensutveckling nedprioriteras. En vårdgivare uttryckte sig till
utredningen ”om vi låter tre sjuksköterskor vidareutbilda sig får vi
stänga en vårdavdelning”. Detta visar hur skör dagens vårdverksamhet är när det gäller kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen av framför allt sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Följden av detta blir som tidigare nämnts att sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor inte kan leva upp till de patientsäkerhetslagens krav53 som så som det är formulerat med yrkesutövarens personliga ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vetenskap och beprövad erfarenhet
är också ett av kraven som domstolen utgår ifrån när den vid en vårdskada ska avgöra om ett brott begåtts eller inte.
Fortbildning leder även till att uppnådda fortbildningskrav blir en
kvalitetsstämpel och en återkommande förvissning för individen om
att han eller hon bedriver sitt arbete i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Systematisk och kontinuerlig fortbildning ger
även stöd och trygghet för yrkesutövaren som vet att han eller hon
utför en evidensbaserad vård vilket gör arbetet mer attraktivt vilket
i sig sannolikt leder till ökad tillgång på specialistsjuksköterskor.
Kravet på fortbildning leder också till transparens som gör det lättare
för vårdgivarna att bedöma och planera för kompetensförsörjningen.

52
53

Genom bestämmelser i 5 kap. 2 och 4 §§ HSL samt 6 kap. 1 och 2 §§ PSL.
6 kap. 1 och 2 §§.
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Det har framkommit i den utvärdering som Socialstyrelsen ansvarade för54 att verksamhetschefer inte vet hur de ska använda specialistsjuksköterskans kompetens.55
Genom att ställa krav på fortbildning både synliggörs och tydliggörs specialistsjuksköterskans kompetens. Det är viktigt inte minst
utifrån vårdgivarnas användning av specialistkompetensen.56 Det
visar också yrkets betydelse i vården och det gagnar patientsäkerheten. Det är utredningens uppfattning att tydlighet och trygghet går
hand i hand både vad gäller de enskilda yrkesutövarna trygghet att
de utför sina arbetsuppgifter på bästa sätt samt trygghet för att det i
lag är reglerat att detta är viktigt för patientsäkerheten.
Slutligen vill utredningen understryka att fortbildning måste vara
en självklar del av arbetsuppgifterna för de yrkesgrupper som utredningen har att se över och det ska även vara meriterande vid karriär
och löneutveckling. Den formella kompetensen och den reella kompetensen i förhållande till vetenskapen där fortbildningen utgör en
del, måste efterfrågas av arbetsgivaren och ha betydelse för karriärutvecklingen för yrkesutövarna. Detta menar utredningen även ökar
både attraktiviteten och tillgången av specialistsjuksköterskor.57
9.3.4

Ökat antal fristående kurser i högskolan

Utredningens förslag: Universitet och högskolor ska tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud för fristående
kurser på avancerad nivå i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden med relevans för avancerade kliniska
specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor
och specialistsjuksköterskor. Innehållet i kurserna ska vara avpassat så att utvecklingen inom vården följs. Kurserna bör variera
i omfattning mellan kortare kurser om 7,5–15 högskolepoäng till
längre kurser om 30 högskolepoäng eller mer.

54

En kartläggning av landstingens arbete med kompetensförsörjning av sjuksköterskor.
Ramböll (Rapport december 2017).
55
Se avsnitt 3.5.19.
56
Se avsnitt 9.2.
57
Samt för övriga sektorsyrken inom hälso- och sjukvården.
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Uppdraget ska utformas utifrån respektive lärosätes tillstånd
för olika examina samt utbildningsutbud och övriga förutsättningar. Uppdraget ska ges i sammanhållna fyraårsperioder för
vilka öronmärkta medel ska tillföras lärosätet.
Totalt beräknas medel för uppdraget uppgå till 54 miljoner
kronor per år.

Överväganden
Av utredningens direktiv framgår att utredaren inte ska lämna förslag
som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor. Vidare ska
utredaren enligt direktiven samråda med Styr- och resursutredningen
(U 2017:05). Utredningen har under arbetets gång samrått med nämnda utredning och förslaget om ökat antal kurser till universitet och
högskolor ligger i linje med inriktningen i Styr- och resursutredningens förslag58 till övergripande styrningsmodell för universitet
och högskolor.
Regeringens uttalanden i olika propositioner på högskoleområdet betonar att universitet och högskolor har ett ansvar för och skyldighet att erbjuda samhällsviktiga utbildningar som motsvarar
efterfrågan från personer som önskar fortbilda sig eller vidareutbilda
sig59. I de fall utbildningen utgör krav för behörighet att utöva ett
särskilt yrke har regeringen ett legitimt behov att styra utbildningens
struktur och innehåll samt krav för tillträde till utbildningen.60
I det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU)
förtydligas medlemsstaternas ansvar avseende att säkerställa att de så
kallade sektorsyrkena kan fortbilda sig inom sitt yrke. Regeringen
understryker också vikten av kontinuerlig kompetensutveckling ur
patientsäkerhetssynpunkt och att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt uppdaterar sin kompetens och håller sig à jour med utvecklingen inom sitt yrke61.
Vid införandet av det nuvarande resurstilldelningssystemet 1993
diskuterades huruvida systemet skulle komma att missgynna mindre
58

Övergripande modellförslag för styrning av universitet och högskolor. U2017:05 (2018-01-04).
Prop. 2004/05:162.
60
Prop. 2009/10:149. En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor, s. 24.
61
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, prop. 2015/16:44.
59
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lärosäten och ämnesområden där studenttillströmningen nödvändigtvis inte antogs vara lika hög som inom andra bredare ämnesområden62. Utredningen menar att det fanns fog för den oron och
inom de utbildningsområden som utredningen har att se över har
farhågan även besannats.
En av anledningarna till denna utveckling är enligt utredningens
mening, resurstilldelningssystemets konstruktion där ersättningen
utgår från studenternas val av utbildning varför högskolans utbildningsutbud formas till att överensstämma med studenternas efterfrågan. Om studentunderlaget inte är tillräckligt stort så har utbildningen inte ekonomiska bärkraft. Detta betyder att det finns starkare incitament i systemet att tillgodose studenternas efterfrågan
snarare än att tillgodose önskemål från andra håll, som till exempel
sektorer på arbetsmarknaden.63
Under arbetets gång har synpunkter framförts till utredningen
om svårigheter för högskolorna att erbjuda fristående kurser på
avancerad nivå utöver utbildningsprogrammen. Trots högskolans
omfattande kursutbud finns det få korta kurser på avancerad nivå
som är anpassade efter arbetsmarknadsorganisationernas behov av
systematisk fortbildning och vidareutbildning för stora grupper
anställda.64
Detta även om lärosätena uppger att det finns efterfrågan på fristående kurser från flertalet vårdgivare. Vårdgivarna efterfrågar
enligt vad utredningen erfar, en större flexibilitet avseende specialistkunskaper och möjlighet till kortare kurser för kontinuerlig kunskapspåfyllnad inom olika specialiteter.
Liksom redogjorts för tidigare i betänkandet, upplever beslutsfattare i fakultetsledningarna vid universitet och högskolor att det
sällan finns utrymme för nya eller strategiska satsningar och att bakgrunden till detta är att resursfördelningen ofta följer tidigare års
fördelningsprinciper som är svåra att förändra. Även på institutionsnivå upplevs svårigheter att utveckla institutionen på ett strategiskt vis då medlen redan är fördelade av fakultetsnämnden (se
avsnitt 5.2.2)65.
Kursernas karaktär på vårdområdet består i hög grad av specialiseringskunskaper vilket innebär att det ofta är få studenter per kurs
62

Prop. 1992/92:169.
SOU 2015:70. Högre utbildning under 20 år.
64
Ibid.
65
SOU 2015:92. Utvecklad ledning av universitet och högskolor.
63
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varför kurserna inte bär sig ekonomiskt för lärosätet. När kurserna
inte lönar sig kan de inte heller ges eftersom högskolornas ekonomi,
av lätt insedda skäl, inte klarar detta. När lärosätena fyllt sitt utbildningsuppdrag och inte kan erbjuda fristående kurser, erbjuder lärosätena efterfrågade kurser i form av uppdragsutbildning. Samtidigt
har flertalet landsting fattat principbeslut om att inte köpa uppdragsutbildning av lärosätena eftersom utbildningen i högskolan är
gratis för den sökande och redan bekostas med skattemedel. Här
uppstår således ett glapp mellan behov och efterfrågan. Utredningen
menar även att det är en ineffektiv användning av skattemedel om
vårdgivaren ska betala för utbildning som redan finansieras med
skattemedel.
I den svenska högskolan är det studentens syfte med utbildningen som ytterst avgör om en fristående kurs är fortbildning eller
vidareutbildning. Det innebär att för individen kan ett stort kursutbud vara en fördel eftersom valfriheten på så vis ökar. Men vid
lärosätet kan ett stort utbildningsutbud som består av kurser snarare
vara en nackdel vilket delvis beror på resurstilldelningssystemet som
gör universitet och högskolor till konkurrenter om studenterna. På
institutionsnivå är den fristående kursen mer beroende av de årliga
budgetbesluten än programmen är. Kursutbudet riskerar även att bli
ryckigt och inte samlat och överskådligt eftersom kurserna kan
utnyttjas som dragspel i tillfälliga konjunktursvängningar.66
I Högre utbildning under tjugo år67 konstateras att dagens resurstilldelningssystem inte klarar av att tillgodose en balans i fråga om utbildningar på vård och lärarområdet, vilket utredningen instämmer i.
Utredningen anser även i likhet med Riksrevisionen68 att till följd
av de krafter inom resurstilldelningssystemet som beskrivits ovan,
styrs högskolans utbildningsutbud mot likriktning så att samma utbud tillhandahålls av ett stort antal lärosäten. Att stärka en ökad
profilering skulle bidra till högre kvalitet och bättre resursutnyttjande men kan inte lösas enbart genom frivilliga initiativ från universitet och högskolor. För detta krävs också att regeringen agerar
för att åstadkomma en utveckling i önskad riktning.
Utredningen föreslår att universitet och högskolor ska tillhandahålla ett brett, flexibelt och förutsebart kursutbud för fristående
66
67
68

SOU 2015:70. Högre utbildning under tjugo år.
Ibid.
Att styra självständiga lärosäten. Riksrevisionen (2012:4).

425

Överväganden och förslag

SOU 2018:77

kurser i fortbildnings- och vidareutbildningssyfte inom ämnesområden som är av relevans för de yrkesexamina som utredningen har
att se över. Ett kursutbud med öronmärkta medel bör kunna lösa
flera av de nämnda problemen.
Uppdragen som ska utformas av regeringen med stöd från underlag från det nationella samverkansrådet som utredningen föreslår (se
avsnitt 9.8.4) men även genom andra slags underlag som regeringen
inhämtar från till exempel lärosäten och vårdgivare. Uppdragen ska
löpa för en period av fyra år och de öronmärkta medel som utgår för
uppdraget tillförs lärosätena för den aktuella perioden. Uppdragen ska
följas upp och utvärderas i särskild ordning. Krav och villkor för återrapportering och uppföljning beslutas av regeringen och utredningen
kommer inte ge förslag på hur detta ska utformas.
Utredningen vill även betona att kursutbudet inte behöver vara ett
helt nytt kursutbud utan snarare bygga vidare på redan existerande
kurser inom ramen för till exempel specialistsjuksköterskeutbildningen men att dessa synliggörs tydligare än i dag som fristående kurser. Utöver detta utbud behöver även nya kurser utvecklas som kan
motsvara behoven i vården utifrån pågående kunskapsutveckling och
i samverkan med vårdgivarnas behov av kompetensutveckling.
För att den forskning och vetenskapliga utveckling som sker vid
universitet och högskolor ska komma vården till del måste specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor ges möjlighet till ett livslångt lärande i högskolan. Detta kan även jämföras
med kraven i 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Möjligheten till fortbildning har även
understrukits inom ramen för yrkeskvalifikationsdirektivet, som
kräver att det i medlemsstaterna finns utrymme för kontinuerlig
fortbildning (se även 9.3.3).
Det finns däremot inte någon bestämmelse som anger krav på att
fortbildningen måste ske i högskolan. Arbetsgivaren kan välja att
fortbilda personalen i den form som anses passa syftet bäst, det vill
säga fortbildning kan ske både inom och utom högskolan. Utredningen menar att för att de yrken som utredningen har att se över,
ska kunna leva upp till nämnda krav i patientsäkerhetslagen samt
kravet i samma lag att den som tillhör hälso- och sjukvårdsperso-
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nalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter och att fortbildning ska kunna ske utifrån vetenskapliga
premisser, är högskolan den främsta aktören.
Flertalet avnämare till utredningen har betonat att de upplever att
det är svårt att veta vad en kurs innehåller och hur kurserna förhåller
sig till andra kurser inom samma ämnesområde till exempel avseende
progression inom och mellan kurser. Utredningen anser att lärosätena behöver bli bättre på att tydliggöra kursinnehållet och hur
kurserna förhåller sig till varandra. Detta för att ge en ökad förståelse
för kursernas syfte och innehåll både till potentiella studenter och
till vårdgivare. Lärosätena behöver även hitta forum för samarbete
kring innehåll i utbildningarna så att det blir möjligt att läsa till
exempel kurs I vid ett lärosäte och kurs II vid ett annat. Utredningen
ser här även att digitala plattformar kan skapas för att åstadkomma
ökad samverkan mellan olika kurser inom ämnesområden.
Genom respektive lärosätes uppdrag kan även krav på samverkan
ställas mellan olika lärosäten för att dela upp olika kurser mellan
olika högskolor utifrån ämnesfördelning vid olika högskolor och för
att i förlängningen använda resurserna mer effektivt än i dag då konkurrensen mellan lärosätena inte ger incitament till samarbete i önskad utsträckning, enligt utredningens mening. Med uppdraget kommer konkurrensen att försvinna och krav på samverkan mellan olika
lärosäten bli ett måste för att kurser som behövs för i fortbildning
och kompetenshöjande insatser ska kunna komma till stånd.
Som nämns inledningsvis ska utredaren inte enligt direktivet lämna förslag som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor.
Utredningen bedömer dock att förslaget om ökat antal fristående
kurser i högskolan inom de områden som utredningen har att se
över, inte syftar till att förändra nuvarande principer i fråga om
resurstilldelningen för universitet och högskolor. Förslaget stämmer
snarare överens med statens nuvarande myndighetsstyrning och ska
därmed inte ses som ett nytt förslag som kräver ändring av nuvarande principer på området.
Redan i dag sker en del av styrningen av universitet och högskolor i de årliga regleringsbreven där regeringen pekar ut områden
för särskilda satsningar. Eftersom förslaget är begränsat i fråga om
vilka utbildningar som ska omfattas av de fyraåriga uppdragen,
menar utredningen att det inom nuvarande principer för styrning är
möjligt att ge lärosätena avgränsade uppdrag över tid och att risken
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för spridningseffekter till andra utbildningsområden inom högskolan är liten. Det området som möjligtvis skulle kunna påverkas är
lärarutbildningen som i likhet med vissa vårdutbildningar har vissa
utmaningar i nuvarande styrningsmodell.
Utredningens bedömning vilar delvis på nuvarande myndighetsstyrning genom att regeringen redan i dag ger universitet och högskolor och andra myndigheter uppdrag inom olika områden, och
som kan sträcka sig över flera år. I budgetpropositionen redovisar
regeringen för riksdagen årligen hur medlen bör fördelas för kommande år under respektive utgiftsområde.
Utredningens bedömning är att trots de utfästelser som gjorts i
propositioner69 på högskoleområdet om att högskolorna ska tillhandahålla ett balanserat utbildningsutbud och kurser för fortbildning i enlighet med behoven inom samhällsviktiga områden, krävs
ett riktat uppdrag till lärosätena avseende kursutbudet för de utbildningar som utredningen har att se över. Utredningen erfar att nuvarande resurstilldelningssystem inte gör det möjligt för lärosätena att
genomföra fortbildning i den utsträckning som samhället efterfrågar
inom de områden som utredningen har att se över.
Även om lärosätena har ett nationellt ansvar för dimensioneringen av utbildningen verkar de mycket tydligt i en regional kontext.
De flesta lärosäten rekryterar studenter regionalt och utbildningsområden som inom vården utbildar för den regionala arbetsmarknaden. Det behövs därför starkare incitament för lärosätena att
dimensionera efter arbetsmarknadens behov än vad nuvarande
dimensioneringssystem möjliggör.
Det är således befogat att högskolan när det gäller de samhällsviktiga utbildningar som utredningen har att se över, får ett uppdrag
att erbjuda kurser för vilka öronmärkta medel ska tillföras. Högskoleutbildning bör dessutom i sin kraft av att vara en skattefinansierad verksamhet kunna tillgodose samhällsviktiga områden med
kunskap och kompetens.
Distansutbildning är en utbildningsform som utredningen anser
behöver öka. Distansutbildningen är enligt utredningen en central
verksamhet för att det fristående kursutbudet ska kunna komma
yrkesaktiva i hela Sverige till del.
Regeringen gör bedömningen att en förbättrad tillgång till distansutbildning bidrar till att höja utbildningsnivån i landsbygderna och
69

Prop. 1992/93:1, prop. 2004/05:162, prop. 2009/10:149.
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ökar utbudet av högutbildad arbetskraft till nytta för landsbygdsföretag och kommuner, samt möjliggör för både kvinnor och män att
utbilda sig för kvalificerade arbetstillfällen på landsbygden.70 Regeringen gör därför en satsning på distansutbildning med 70 miljoner
från och med 2019 och framåt. Satsningen som tillförs kommunerna
syftar till att öka individens möjligheter till utveckling liksom efterfrågan hos den lokala och regionala arbetsmarknaden som förutsätter att individen har nära tillgång till utbildning.71
Studenter inom distansutbildningen har ökat som läser samhällsviktiga utbildningar inom vård- och lärarutbildning72. UKÄ anser att
distansutbildning skulle kunna vara en pusselbit för att öka och stärka utbildningen inom dessa områden, vilket utredningen instämmer
i. Utredningen anser att lärosätena bör lägga ytterligare fokus på att
erbjuda fler fristående kurser i form av distansutbildning eftersom
det kan vara en åtgärd som ökar möjligheten för människor i hela
landet att ta del av fortbildning oh vidareutbildning.
Lärosätena har under senare år arbetat allt mer strategiskt med
distansutbildning för att öka den breddade rekryteringen, det livslånga lärandet och för att kunna underlätta för dem med en pågående
yrkeskarriär att vidareutbilda sig. Lärosätena uppger att de utmaningar som finns med distansutbildning är utvecklingskostnader
samtidigt som yrkesverksamma saknar incitament för att delta i examinerande moment vilket i sin tur påverkar lärosätets finansiering.

9.4

Ansvaret för sjuksköterskors specialisering
ska fortsatt vara statens ansvar

Utredningens bedömning: Ansvaret för sjuksköterskors specialisering ska fortsatt vara statens ansvar och bedrivas i form av
högskoleutbildning vid universitet och högskolor samt av enskilda utbildningsanordnare.

70

Prop. 2017/18:179. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som
håller ihop.
71
Ibid.
72
Distansutbildning i svensk högskola. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (2017:18).
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Överväganden
Utredningen ska enligt direktiven analysera och bedöma vilka förutsättningar hälso- och sjukvårdshuvudmännen har för att ta ett större
ansvar för sjuksköterskors specialisering.
Specialistsjuksköterskeexamen ger en fördjupad vetenskaplig
grund som förser specialistsjuksköterskan med de verktyg som
behövs för att kunna både identifiera, tillgodogöra sig och tillämpa
ny vetenskaplig kunskap. Detta är nödvändigt för att säkerställa att
patienterna erhåller en vård som utgår från vetenskap och beprövade
erfarenhet. Vilket också följer av det lagstadgade personliga ansvaret
som åligger varje hälso- och sjukvårdspersonal nämligen att utföra
sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. I det ligger också ett ansvar för att vara uppdaterad i förhållande
till utvecklingen inom både den medicinska och tekniska utvecklingen. Specialistsjuksköterskan får i och med sin specialisering en
förståelse av vikten att aldrig betrakta utbildningen som den sista
pusselbiten när det gäller det egna kunskapsinhämtandet. Specialistsjuksköterskeutbildningen ska således fortsatt vara en högskoleutbildning som med den vetenskapliga förankringen som följer av en
högskoleutbildning säkerställer patientsäkerheten i vården.
Vid tidigare jämförelser73 mellan läkares och sjuksköterskors specialisering gjordes bedömningen att sjuksköterskors utbildning
vilade på skolpraktik till skillnad från läkares utbildning som utgjordes av praktisk utövning inom tjänsten. Med detta som grund föreslogs det som gäller i dag, nämligen att sjuksköterskors specialisering inte skulle ske efter samma mönster som läkarna.
Över tid har professionernas likheter och skillnader avseende
specialisering diskuterats och det har vid ett flertal gånger ifrågasatts
varför inte sjuksköterskors specialisering i likhet med läkarna kan
ske inom ramen för en tjänst med huvudmännen som ansvariga för
utbildningen.
En viktig skillnad som sällan nämns är att läkarutbildningen är en
utbildning på avancerad nivå med en omfattning om 330 högskolepoäng, vilket innebär att en legitimerad läkare har en bredare vetenskaplig grund än sjuksköterskor genom att en del av specialiseringen
sker redan i högskolan. Sjuksköterskeutbildningen omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå vilket betyder sjuksköterskorna efter tre års
73

SOU 1996:138. Ny behörighetsutredning på hälso- och sjukvårdens område m. m.
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grundutbildning inte har samma förutsättningar att tillgodogöra sig
specialisering på samma sätt som läkarna. Att endast se till läkarnas
specialisering är alltså inte tillräckligt för att skapa ett bra system för
specialisering för sjuksköterskor. Det måste även säkerställas att
sjuksköterskor har en examen på avancerad nivå innan en adekvat
jämförelse mellan sjuksköterskors specialisering kan göras med
läkarnas dito. Om huvudmannaskapet för specialistsjuksköterskeutbildningen överflyttades från staten till hälso- och sjukvårdshuvudmännen, förkortade huvudmän, anser utredningen att följande konsekvenser skulle inträffa.
Huvudmännens ansvar skulle då innefatta såväl ansvar för hälsooch sjukvårdsverksamheten74 som tillhandahållande av specialistutbildningen. Det vill säga ett ansvar från ax till limpa för de huvudmän som både ansvarar för att erbjuda och bedriva hälso- och
sjukvårdsverksamhet.75 Huvudmännen har redan i dag i egenskap av
vårdgivare76 ansvar för att personalen har rätt kompetens för verksamheten. Ett utökat ansvar för huvudmännen (i de fall dessa även
bedriver vårdverksamhet) avseende sjuksköterskors specialisering
innebär även tillhandahållande av vidareutbildning för sjuksköterskor. Av detta följer att dessa huvudmän både ska identifiera och
planera för vårdens kompetensförsörjningsbehov, inkludera resultatet av planeringen i verksamhetens ledningssystem77 samt utbilda
sjuksköterskor i den mån det behövs så att verksamheten kan säkerställa en god och vård som överensstämmer med vetenskap och
beprövad erfarenhet78 för patienterna. Huvudmännen skulle därmed
behöva skapa en egen utbildningsorganisation med bland annat
utbildningsvägar för sjuksköterskor och handledning under utbildning. Detta kräver både förutsägbarhet och transparens för att sjuksköterskorna ska kunna förutse möjliga utbildningsvägar. Huvudmännens ansvar innebär att de själva kan tillskapa kurser eller köpa
utbildningen antingen av högskolan eller annan utbildare. Vid en
sådan organisation av utbildningen skulle landsting och regioner
även behöva säkerställa utbildning för sjuksköterskor som arbetar
hos privata vårdgivare. För de landsting och regioner som lagt ut
74

Tillämpligt i de fall huvudmännen bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
2 kap. 2 och 3 §§ HSL.
76
Med vårdgivare avses enligt 2 kap. 3 § HSL, statlig myndighet, landsting, kommun, annan
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård.
77
3 kap. 1 §. (SOSFS 2011:9).
78
5 kap. 1 § HSL och 6 kap. 1 § PSL.
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mycket vård hos privata vårdgivare skulle ett sådant arbete kunna bli
mycket komplext att hantera.
Om hälso- och sjukvårdshuvudmännen och vårdgivarna skulle
överta ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen skulle det
innebära att en examen i högskolan inte längre behövs eftersom
huvudmännen vid ett sådant scenario ansvarar för såväl vårdverksamheten inklusive kompetensförsörjningen som sjuksköterskors
specialisering. Examen skulle i ett sådant upplägg därför kunna avskaffas och utgå ur högskolans utbildningsutbud. Statens ansvar för
utbildningen av sjuksköterskors specialistutbildning skulle därmed
upphöra. Lärosätena skulle även bli av med utbildningsuppdraget för
specialistsjuksköterskeutbildningen vilket i sin tur sannolikt skulle
leda till att lärarstaben blir övertalig vid en majoritet av de lärosäten
som har tillstånd att utfärda examen i dag. Viss forskning och utbildning på forskarnivå skulle även fortsättningsvis kunna bedrivas i
högskolan. Till följd av högskolans minskade utbildningsuppdrag
och lärarresurser skulle högskolan inte heller kunna erbjuda större
volymer av utbildning för hälso- och sjukvården utan högskolan
skulle enbart kunna erbjuda kurser i form av uppdragsutbildning om
än i begränsad omfattning eftersom lärosätena inte skulle kunna
hålla sig med lärare och lokaler i samma utsträckning till följd av
minskade ekonomiska resurser. Utredningen bedömer att detta
sammantaget skulle leda till följande:
• Vetenskaplig förankring minskar om utbildningen inte är en examen i högskolan.
• Studentens egen val omöjliggörs genom att sjuksköterskors specialisering endast möjliggörs genom anställning hos huvudmännen.
• Möjligheter till förbättringskunskap kan ifrågasättas.
• Internationalisering av utbildning och forskning samt transparens i utbildningsinnehållet minskar.
I avsnitt 4.15.12 beskrivs processen och diskussionen om huvudmannaskapet som startades 1968 och som slutligen ledde fram till att
staten den 1 januari 2002 övertog ansvaret för de medellånga vårdutbildningarna.
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Huvudmannaskapsfrågan är väl utredd över trettio års tid och
utredningen anser att det är tillräckligt klargjord att sambandet mellan högre utbildning och forskning är viktigt att bibehålla och utveckla även nu och i framtiden för att stärka vårdutbildningarnas
ställning. Utredningens bedömning är att den vetenskapliga förankringen skulle äventyras i enlighet med ovan resonemang om hälsooch sjukvårdshuvudmännen återigen övertar huvudmannaskapet för
specialistsjuksköterskeutbildningen. Utredningen anser mot denna
bakgrund att sjuksköterskors specialisering fortsatt ska ske i högskolan och att staten därmed fortsatt ska vara ansvarig för utbildningen.

9.5

Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen

Utredningens förslag: Det ska i examensordningen föras in en
ny yrkesexamen på avancerad nivå. Namnet på examen ska vara
avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen (AKS). Examen
uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng.
Därutöver ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation
som sjuksköterska.
Avancerad klinisk specialistsjuksköterska ska införas som ett
nytt reglerat legitimationsyrke i patientsäkerhetslagen. AKS ska
ha ensamrätt till yrket.

Överväganden
För att framtidens hälso- och sjukvård och dess förändrade behov
ska kunna tillgodoses samtidigt som studenterna ska får den kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständigt menar utredningen att det behövs införas en ny ytterligare specialistnivå för sjuksköterskor. Utredningen föreslår därför att det ska införas ett nytt
yrke i Sverige. Utbildningen som leder till en avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen utgörs av en tvåårig yrkesexamen på avancerad nivå i högskolan. Innehållet i utbildningen ska spegla behoven i
den svenska vårdkontexten och leda till en ny yrkesroll som ger en
ökad vårdkvalitet till patienterna genom fördjupade kunskaper inom
både medicinsk vetenskap och vårdvetenskap.
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Utredningen anser att den nuvarande specialistsjuksköterskeexamen inte ensam kan förse vården med de kompetenser som efterfrågas i vare sig dagens eller framtidens vård. Utredningens förslag
om en avancerad klinisk specialistsjuksköterska, förkortad AKS,
innebär i tillägg till specialistsjuksköterskeexamen skapas ytterligare
en specialistnivå och att innehållet i utbildningen fyller kostymen
och blir ett legitimationsyrke.
Genom att införa en tvåårig specialistsjuksköterskeutbildning
som bygger vidare på den legitimerade sjuksköterskans kompetens
kan Sverige i likhet med intentionerna i Bolognaprocessen erbjuda
en klinisk sjuksköterskeutbildning som motsvarar examensnivåerna
tre års utbildning på grundnivå och två års utbildning på avancerad
nivå. Den nya yrkesroll som skapas motsvarar också, enligt de inspel
som gjorts till utredningen, vad vården de facto efterfrågar. AKS kan
efter utbildningen arbeta med en hög grad av självständighet utifrån
den avancerade specialistsjuksköterskans kärnkaraktär evidensbaserad vård (forskningsbaserad vård). För att detta ska bli verklighet
krävs det dock att yrket regleras i lag. Utredningen menar även att
en utbildning som leder till ett yrke med reella befogenheter och
autonomi bidrar till ökad patientsäkerhet och skapar förbättrande
karriärmöjligheter för sjuksköterskor vilket i sig ökar attraktivitet
för yrket.
Frågan om införandet av AKS även innebär kostnadsbesparingar
beskrivs i följande citat.79
Evidence on the cost impacts and efficiency gains of nurses working in
advanced roles compared to physicians remains inconclusive. While some
studies suggest cost savings due to lower salaries or reimbursement levels
for nurses (as shown in studies in the Netherlands and the United States),
others find mixed results. Nurses tend to have longer consultations with
patients and request more return visits, suggesting lower productivity than
physicians. However, to the extent that this results in a better management
of their conditions and contribute to lower hospital (re-)admission rates,
this might lead to considerable cost savings. More and better quality
economic evaluations are required, particularly cost effectiveness evaluations, to link costs with patient outcomes.

OECD:s genomgång av vilken roll olika specialistutbildade sjuksköterskor har visar att omkring 50 länder redan har infört en roll
som avancerad klinisk specialistsjuksköterska och utredningen kan
79

Nurses in advanced roles in primary care, s. 9. OECD. Health Working Papers (No. 98).
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konstatera att Sverige ligger efter på detta område. Den avancerade
kliniska specialistsjuksköterskeutbildningen motsvarar i majoriteten
av länderna en masternivå, vilket i en svensk kontext motsvarar en
utbildning om 120 högskolepoäng på avancerad nivå.
I UKÄ:s kvalitetsutvärdering från 2014 uttryckte bedömargruppen att utbildningen bör förlängas, dock angavs inte med hur
mycket, för att i första hand skapa en åtskillnad mellan sjuksköterska
och specialistsjuksköterska. Införandet av AKS innebär bland annat
följande:
• Autonom roll som utifrån vårdens utveckling och komplexitet
faktiskt efterfrågas i vården och som kan ta ett reellt ansvar utifrån ett helhetsperspektiv för patienten och verksamheten i
framtidens hälso- och sjukvård.
• Säkerställande av kompetensutveckling inom vården.
• Täpper till gapet mellan sluten och öppen vård och exempelvis
operation och vårdavdelning inom sluten vård.
• Möjlighet för specialistsjuksköterskan att arbeta med hög grad av
självständighet.
• Ökar patientsäkerheten genom att stå för både kontinuitet och
kompetens i vårdkedjan.
• Skapar karriärvägar för sjuksköterskan och ökar därmed attraktiviteten för sjuksköterskeyrket.
Utredningens bedömning är att det kommer att ta minst sex till sju
år innan det finns utexaminerade AKS och att vid det laget har behoven av en AKS ökat ytterligare. För att Sverige som land inte ska
komma efter internationellt, för att sätta patientsäkerheten i främsta
rummet och för att kunna bedriva en god och evidensbaserad vård
av hög kvalitet anser utredningen att en ny examen och yrkesroll ska
införas. I fråga om utredningens bedömning av prognos över behov
av antal AKS:er, är det utredningens uppfattning att vårdgivarnas
behov i förhållande till studenternas önskemål om att utbilda sig till
AKS kommer att balanseras på sikt. Vad gäller behovet i vården är
utredningens bedömning att det som lägst kommer behöva finnas en
AKS vid i stort sett varje vårdcentral dagtid inom den öppna vården
samt en AKS dagtid inom den slutna vården.
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Varför behövs Avancerad klinisk specialistsjuksköterska
i Sverige?

Sveriges resultat i IHP-studierna som Vårdanalys sammanställer80
visar att svenska patienter inte känner sig delaktiga, hörda, sedda,
lyssnade på eller får nödvändig information om sina problem, frågor
och besvär samt att de inte känner sig trygga. Detta är både beklämmande för de patienter som drabbas och kostsamt för samhället.
Utredningens uppfattning är att det föreligger stor sannolikhet
för att berörda patienter till sist vänder sig till exempelvis akuten för
att få hjälp med problemen och på så sätt belastar akuten med besvär
som inte är akuta och som inte borde tas om hand där. De problem
som patienterna upplever kan i de flesta fall lösas inom den öppna
vården med hjälp av vårdpersonal med rätt kompetens och uppdrag
för uppgiften. Denna ”felstyrning” leder till ökade kostnader för samhället.
Studier visar att patienter behöver bli sedda, ges tid, uppmärksamhet och få relevant information på rätt sätt för den unika individen, för att känna sig trygga. Något en avancerad klinisk specialistsjuksköterska kan tillgodose. AKS kan genom sin fördjupade
kunskap inom såväl medicin som omvårdnad ge patienten vad hon
eller han behöver för att känna sig trygg i sin sjukdom.
Av Vårdanalys rapport från 201681 framgår följande.
Tyvärr kan vi återigen konstatera att årets studie visar att Sverige har
svaga resultat på flera viktiga områden så som tillgänglighet, information, delaktighet och samordning. Dessutom ser vi att befolkningens
förtroende för hälso- och sjukvårdssystemet sjunker – andelen som
tycker att hälso- och sjukvårdssystemet fungerar bra har minskat avsevärt sedan 2010. Vi såg samma sak i förra årets undersökning som
riktade sig till primärvårdsläkarna. Det är en oroande signal att allt färre
i befolkningen liksom primärvårdsläkarna, anser att hälso- och sjukvården fungerar väl.

80

Se avsnitt 4.5.22.
Vården ur befolkningens perspektiv – jämförelse mellan Sverige och tio andra länder, se även
diagram från rapporten. Vårdanalys (PM 2016:5).
81
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Av Vårdanalys rapport från 201782 framgår följande.
De äldre med kroniska sjukdomar har ofta problem som kommer sig av
dålig samordning och koordinering mellan vårdens olika delar. Många
äldre är också aktiva och delaktiga i samhället och förväntar sig att få
vara delaktiga i beslut om den egna vården – vilket de verkar ha sämre
förutsättningar i Sverige jämfört med andra länder. Årets IHP-undersökning som redovisas i den här promemorian, visar att de som är 65 år
och äldre i den svenska befolkningen fortfarande upplever större problem med tillgänglighet, samordning av vårdens olika delar, kontinuitet
och möjligheter till delaktighet jämfört med befolkningen i andra länder
som är på liknande välfärdsnivå som Sverige.

IHP-undersökningen från 2017 visar också att antal faktorer där
Sverige får dåliga resultat beträffande patientnöjdheten har ökat
successivt alltsedan Vårdanalys startade med att sammanställa IHP
undersökningarna år 2009.
9.5.2

Kompetenskrav

Avancerad kliniska specialistsjuksköterskeexamen med vald inriktning ska ha en omfattning av 120 högskolepoäng. Utbildningen ges
på avancerad nivå och är en vidareutbildning på sjuksköterskeexamen med fördjupning mot vald inriktning till exempel kirurgi
inom den slutna vården eller familj inom den öppna vården (en
avancerad distriktsjuksköterska). Fullgjorda kursfordringar leder till
en yrkesexamen på avancerad nivå som leder till legitimation.
Examen ska säkerställa att AKS har fördjupade färdigheter och
kunskaper inom avancerad klinisk bedömning och diagnostisering,
avancerad patofysiologi, avancerad farmakologi, implementering av
evidensbaserad praktik, behandling, förskrivningsrätt, ordination av
läkemedel, hälsoförebyggande arbete och beslutsfattande, samt
fördjupning av sjuksköterskans kärnkompetens inom det vårdvetenskapliga ansvarsområdet. Detta innebär att AKS har en ytterligare
fördjupning i sin utbildning inom det medicinska området i förhållande till sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Vad gäller fortbildning för AKS är det viktigt att säkerställa att
möjlighet ges att fortbilda sig även inom den medicinska vetenskapen. Utredningen erfar att det har varit problem för AKS i Sverige
82

Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre – jämförelse mellan Sverige och tio andra
länder, se även diagram från rapporten. Vårdanalys (PM 2017:2).
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att få tillgång till nödvändiga kurser för fortbildning som ges av
medicinska fakulteter. Utredningen vill med detta understryka vikten av kompetensutveckling möjliggörs även inom det medicinska
fältet för att AKS ska kunna utvecklas i sin yrkesroll.
9.5.3

Varför ska AKS vara ett legitimationsyrke?

Principer för legitimation
Legitimation är ett uttryck för att en yrkesutövare har godkänts för
yrkesverksamhet inom det område som legitimationen avser och att
yrkesutövaren står under samhällets tillsyn. Legitimationen är en
garanti och utgör ett bevis på en yrkesutövares kompetens och lämplighet för sitt yrke.
De grundläggande principerna för behörighetsreglering inom
hälso- och sjukvården har behandlats i flera olika sammanhang, se
kapitel 4. Enligt principerna ska följande kriterier beaktas vid en
bedömning av om en yrkesgrupp ska komma i fråga för legitimation:
– Patientsäkerhet,
–

yrkesrollens innehåll,

– utbildningens nivå,
– internationella förhållanden, bland annat EU-regler om ömsesidigt erkännande av kompetensbevis för verksamhet inom hälsooch sjukvården.
Vad som krävs för att en yrkesgrupp ska komma i fråga för legitimation framgår av förarbetena till lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område83 där regeringen framhöll
att rätten till legitimation ska förbehållas sådana gruppen som har en
självständig yrkesfunktion och ett särskilt ansvar för patienternas
säkerhet i vården och som inte i oväsentlig utsträckning vänder sig
direkt till allmänheten. En sammanvägning ska göras av samtliga
omständigheter, varvid kriterierna patientsäkerhet, yrkesrollens
innehåll, utbildningsnivå och internationella förhållanden ska beaktas vid bedömningen. Kriteriet patientsäkerhet är dock överordnat
83

Prop. 1997/98:109. Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
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övriga kriterier när det gäller bedömningen av om ett yrke ska omfattas av bestämmelserna om legitimation.
AKS har direkt patientansvar och arbetar självständigt utifrån en
holistisk syn på patienterna. AKS ansvar innefattar både medicinska
arbetsuppgifter omvårdnadsåtgärder då hon eller han besitter avancerade kunskaper i såväl medicin som omvårdnad samt har ett självständigt ansvar för de patienter hon eller han träffar och för patienternas säkerhet i vården. AKS avancerade kompetens är grunden till
den autonoma yrkesrollen som innebär ansvar för klinisk bedömning,
behandling, konsultation, remittering, förskrivning och ordination av
läkemedel och utvärdering av behandling. Yrkesrollen innefattar sålunda egen förskrivnings-, remiss- och intygsrätt som anses vara ett
kriterium för att bedöma ett legitimationsyrke. AKS yrkesfunktion
är väldefinierad och yrkesrollen vänder sig till allmänheten.
Beträffande argument som att sjuksköterskan redan är legitimerad vill utredningen betona att det är viktigt att tillägga att AKS är
en ny yrkesroll som utökar sjuksköterskan ”scope of practice”84 till att
även omfatta ett utökat medicinskt ansvar för patienter som vanligtvis
inte ingår i sjuksköterskans roll utan är läkares arbetsuppgifter. Dessa
arbetsuppgifter ingår inte den grundutbildade sjuksköterskans eller
specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter och kan således inte betraktas som en tilläggsfunktion, som propositionen talar om.85
AKS ska även regleras som ett ensamrättsyrke i likhet med läkare
och barnmorskor. Detta för att säkerställa både patientsäkerheten
och patienternas förtroende för yrket. Patienterna ska kunna känna
sig trygga i att AKS har den kompetens som behövs för de avancerade arbetsuppgifter som hon eller han har att utföra. AKS har en
bred yrkesroll som spänner över två vetenskapsområden – medicin
och vårdvetenskap – och en hög grad av självständighet med ett
direkt patientansvar. AKS kommer i likhet med övriga legitimationsyrken att omfattas av reglerna för skyldighet att föra journal.86
Som nämnts ligger Sverige efter när det gäller att införa denna nya
yrkesroll. Det skulle innebära en fördel för svenska medborgare att
yrket är reglerat som ett legitimationsyrke i Sverige. Detta för att
underlätta för svenskar att arbeta som AKS utanför rikets gränser.
84

Blair, K.A. & Jansen, M.P. (2015) Advanced Practice Nursing, Core Concepts for Professional
Role Development, s. 11.
85
Prop. 1997/98:109.
86
Se avsnitt 4.5.23.
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Efter en sammanvägning av ovan nämnda kriterier gör utredningen den bedömningen att det finns starka skäl till att införa AKS
som ett legitimationsyrke inom hälso- och sjukvården i syfte att
stärka patientsäkerheten och öka attraktiviteten för sjuksköterskeyrket genom att möjliggöra en ytterligare karriärväg för sjuksköterskor.
Ny legitimerad yrkesroll ur ett EU-perspektiv
År 2013 ändrades det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet 87
genom ändringsdirektivet 203/55/EU, här förkortad moderniserade
yrkeskvalifikationsdirektivet.88 Medlemsstaterna har i princip rätt att
själva bestämma vilka yrken som ska regleras men yrkesregleringen
ska vara förenlig med vissa principer som har kommit till uttryck i
det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
Enligt artikel 59.5 i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska EU:s medlemsstater lämna uppgifter till Europeiska kommissionen när krav införs som begränsar tillträdet till ett yrke eller
utövandet av ett yrke. Medlemsstaten ska då också ange skälen till
att kraven uppfyller villkoren i p. 3, det vill säga att det inte är direkt
eller indirekt diskriminerande på grund av nationalitet eller bosättningsort, att det är motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset samt att de är lämpliga för att uppnå de eftersträvade målen
och inte går utöver vad som krävs för att uppnå målen.
AKS kommer att arbeta självständigt och ha ett direkt patientansvar utifrån ett helhetsperspektiv. Utbildningen till en AKS är en
yrkesexamen som leder till avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen. Legitimation för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor föreslås införas för att stärka patienternas tillgång till en
god och säker vård. Utredningens bedömning är därför att införandet ett nytt legitimationsyrke, med namnet avancerad klinisk specialistsjuksköterska, är proportionerligt med hänsyn till de intressen
som ska skyddas. Det nya legitimationsyrket AKS leder till säkrare
och mer tillgänglig vård för patienterna och innebär också ett skydd
i de fall där en yrkesutövare visar sig vara olämplig för yrket.

87
88

Direktiv 2005/36/EG.
Se avsnitt 4.3.5.

440

SOU 2018:77

9.5.4

Överväganden och förslag

Examensbeskrivning för avancerad klinisk
specialistsjuksköterskeexamen

Utredningen föreslår att en ny yrkesexamen på avancerad nivå i form
av en avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen förs in i högskolan. Omfattningen på examen ska vara 120 högskolepoäng.
För att ta fram förslag till examensbeskrivning och formulera
examensmål för den nya examen har utredningen utgått från vad som
ska gälla i fråga om yrkesutövningens innehåll och kunskapskrav för
den avancerade kliniska specialistsjuksköterskan. Huvudområdet i
den avancerade kliniska specialistsjuksköterskeexamen är omvårdnad vilket ställer krav på relativt omfattande fördjupning av huvudområdet. I utbildningen kommer även medicinska kunskaper inkluderas för att AKS ska kunna arbeta självständigt, diagnostisera och
behandla inom specialistområdet.
Därutöver har utredningen i formuleringen av vissa mål tagit
vägledning av de bedömningar och resonemang som gjorts av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i promemorian om en förändrad läkarexamen89. Utredningen lämnar förslag till examensbeskrivning vars examensmål redovisas i det följande. Utredningen
bedömer trots detta att examensmålen behöver bli föremål för fortsatt beredningen i Regeringskansliet för att nå den slutliga utformningen. Examensbeskrivningen framgår även i sin helhet av kapitel 1.
9.5.5

Närmare om examensbeskrivningen

I det följande redogörs för utredningens motivering av examensmål.
Mål under rubriken kunskap och förståelse
Målet visa såväl bred som fördjupad kunskap inom områdena epidemiologi, etiologi, patofysiologi, diagnostik samt om farmakologisk och
icke farmakologisk behandling av långvariga och komplexa sjukdomstillstånd, beskriver specifikt den avancerade kliniska specialistsjuksköterskans yrkesområde där epidemiologi avser ett sjukdomsförlopps demografi och etiologi avser sjukdomars orsakssamband.
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Målet visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet
mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för
yrkesutövningen, återfinns i nuvarande lydelse för yrkesexamina
inom hälso- och sjukvårdens område och föreslås även finnas i examensbeskrivningen för avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.
Målet visa fördjupad kunskap om etiska principer med relevans för
omvårdnad inom specialiseringens särskilda område samt inom forsknings- och utvecklingsarbete, är delvis likalydande som i förslag till en
förändrad läkarexamen men med ett tillägg som är centralt för AKS
yrkesutövning.
Examensmålet visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i
samhället som påverkar hälsan för individer och olika grupper ur ett
nationellt och globalt perspektiv, motsvarar målet i förslag om förlängd läkarexamen. Målet betonar vikten av kunskaper om primär
och sekundär prevention samt hälsofrämjande insatser.
Målet visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer, har nyligen införts i ett antal examensbeskrivningar så
som läkarexamen. Utredningen anser att målet även bör finnas i examensbeskrivningen för den avancerade kliniska specialistsjuksköterskeexamen givet den centrala roll yrket förväntas få i hälso- och
sjukvården. En AKS kan förväntas att möta våldsutsatta kvinnor på
egna mottagningar vilket kräver en god kunskap om ämnet. De flesta
som kommer att utbilda sig till AKS kommer inte att ha haft detta
lärandemål i sin grundutbildning under en överskådlig framtid
eftersom de har läst en sjuksköterskeexamen som saknade detta mål.
Målet visa fördjupad kunskap om hälso- och sjukvårdens system för
organisation och ledning relaterat till vårdens prioriteringar, tillgänglighet, kostnader och kvalitet, handlar om att AKS ska kunna navigera
autonomt i hälso- och sjukvården och vid behov lotsa patienterna
vidare till rätt hjälpinstans. Formuleringen fördjupad kunskap ska ses
mot bakgrund av att i sjuksköterskans grundutbildning studeras
grunderna i hälso- och sjukvårdens organisation utifrån de sex kärnkompetenserna, men också utifrån sjuksköterskans ledande funktion. AKS roll som lots genom hälso- och sjukvårdssystemet innebär
att AKS behöver ha en djup kunskap om olika vårdsystem, vårdkedjor och hur vård ska fördelas och prioriteras utifrån politiska
beslut. Därav är det rimligt med ett krav på fördjupning.
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Examensmålet visa kunskap om användning av digitala hjälpmedel
inom såväl hälso- och sjukvården som inom forsknings- och utvecklingsarbete, är likalydande från förslaget om en förändrad läkarexamen och utredningen delar Utbildningsdepartementets bedömning om vikten av ett mål om digitala hjälpmedel för förståelsen av
hur en ökad digitalisering kan påverka arbetssätt och metoder i
yrkesutövningen90.
Målet visa kunskap om relevanta författningar, är ett kunskapsmål
av central betydelse eftersom kunskap om relevanta författningar
inhämtas utifrån nivå och innehåll i utbildningen. Därmed läggs tonvikten på kunskaperna i relation till examensmålen i övrigt och det
kan därför inte anses tillräckligt att sjuksköterskan enbart läst om
författningar i grundutbildningen.
Mål under rubriken färdighet och förmåga
Examensmålet visa fördjupad förmåga att självständigt genomföra och
dokumentera bedömning av en persons hälsa, ohälsa, sjukdom och
eventuella risk för skada, syftar till att en AKS självständigt, systematisk och ingående ska kunna bedöma, värdera och journalföra
problem, behov, risker och resurser hos en person som söker hälsooch sjukvård samt kunna besluta om diagnostiska undersökningar
och konsultationer av andra specialister.
Målet visa fördjupad förmåga att självständigt eller genom samverkan i team utveckla och implementera en plan för omvårdnad,
farmakologisk eller icke farmakologisk behandling samt egenvård med
beaktande av individens förutsättningar betonar vikten av den autonoma roll som AKS kommer att ha genom förmåga att självständigt
eller i samverkan utveckla och implementera en plan för omvårdnad.
Målet påvisar vikten av ett personcentrerat perspektiv i yrkesutövningen samt komplexiteten i relation till människors upplevelser av
sin hälsosituation.
Målet visa fördjupad förmåga att självständigt välja ut, tillämpa och
utvärdera evidensbaserade metoder för att följa upp individers hälsa och
ohälsa inom specialiseringens särskilda område, behandlar aspekter så
som att följa, övervaka och fortlöpande vid behov utvärdera och
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förändra insatser med fokus på prevention, symtomhantering och
lindrat lidande.
Examensmålet visa fördjupad förmåga att självständigt ordinera,
följa upp och systematiskt utvärdera farmakologisk och icke farmakologisk behandling inom specialiseringens särskilda område, syftar till
att betona AKS renodlade fokus på medicinsk behandling av sjukdom och symtom som ingår i yrkesutövningen. Utredningen bedömer att det är viktigt att detta mål om förskrivning finns med i examensbeskrivningen för AKS eftersom AKS är ett helt nytt yrke med
helt nya och för sjuksköterskor unika befogenheter. Att jämföra
med till exempel läkarexamen, där mål om detta inte finns med,
beror på enligt utredningen att det i allmänhetens medvetande såväl
som inom hälso- och sjukvården är självklart med läkares förskrivningsrätt och de krav på uppföljning som det innebär för läkarprofessionen. Därför finns liknande mål inte med i läkarprogrammets
examensmål men behöver likafullt finnas med i examensbeskrivningen för AKS.
Målet visa förmåga att självständigt stödja individers anpassning,
beslutsfattande och lärande genom livscykeln i relation till hälsa, ohälsa
eller komplexa och långvariga sjukdomstillstånd, berör i sin helhet den
personcentrerade vården och vårdrelationen som utgör ett ramverk
för AKS yrkesutövning inklusive den pedagogiska funktionen. Därtill avses anpassning till patientens kontext som kan handla om det
dagliga livet, arbetslivet och sociala relationer. Sjukdom och ohälsa
genererar alltid ett krav på anpassning av något slag.
Målet visa förmåga att initiera och samarbeta i forsknings- och
utvecklingsarbeten inom specialiseringens särskilda område, syftar till
att säkerställa att studenten kan bidra i utvecklingsarbete under till
exempel den verksamhetsförlagda utbildningen. Träningen kan även
avse deltagande i forskningsprojekt vid lärosätet under utbildningstiden. Detta mål ersätter inte examensarbetet utan utgör fördjupning
i vetenskaplig metod och vetenskapligt förhållningssätt.
Målet visa förmåga att leda, koordinera och systematiskt utvärdera
hälsofrämjande eller behandlande insatser för individer och grupper,
syftar till att stärka AKS i den autonoma funktionen som projektledare av insatser som syftar till att främja hälsa för personer eller
grupper med till exempel långvariga sjukdomstillstånd eller med riskbeteenden avseende hälsa.
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Examensmålet visa fördjupad förmåga att bidra till lärande i olika
grupper, samt genomföra handledande uppgifter, betonar den pedagogiska funktion och ledarroll som AKS kommer att ha inom ramen
för yrkesutövningen samt är likalydande med mål i förslag till förändrad läkarexamen, för en enhetlighet i formulering av mål i examensbeskrivningen då det är möjligt.
Mål under rubriken värderingsförmåga och förhållningssätt
Utifrån nuvarande principer om examensmålen som framgår av avsnitt 5.1.4 gör utredningen tolkningen att målen under rubriken
värderingsförmåga och förhållningssätt även fortsatt bör utformas i
största möjliga mån likalydande för samtliga yrkesexamina inom
hälso- och sjukvårdens område. Då en modernisering har gjorts av
målen för läkarexamen anser utredningen att de målen även bör införas i den nya yrkesexamen för avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.
Följande examensmål har ändrats i enlighet med förslaget om en
förändrad läkarexamen förutom genom nedan tillägg om jämlik vård.
– visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt
förhållningssätt,
– visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn
på patienten utifrån ett vetenskapligt synsätt och med särskilt
beaktande av etiska principer, jämlik vård och de mänskliga rättigheterna, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av att fortlöpande utveckla sin
kompetens och att ta ansvar för detta.
Utredningen föreslår således ett tillägg i ett examensmål utöver vad
som föreslås i läkarexamen i fråga om målet visa förmåga till ett
hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på patienten utifrån
ett vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av etiska principer, jämlik vård och de mänskliga rättigheterna. Bakgrunden till
detta är Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter
som bland annat betonar rätten till lika värde, liv, frihet och personlig säkerhet samt rätten att få åtnjuta bästa möjliga fysiska och
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psykiska hälsa. Kravet på jämlik vård är en förlängning av de mänskliga rättigheterna och betonar sjuksköterskans ansvar i allmänhet
och en AKS ansvar i synnerhet för att främja en jämlik vård. Svensk
lagstiftning och olika utredningar såsom Kommissionen för jämlik
hälsa (SOU 2017:47)91 betonar att ojämlik vård är särskilt allvarligt
för ett land som Sverige som i sitt löfte till befolkningen anger att
den enskilde ska erbjudas vård av hög kvalitet som utgår från vårdbehovet samt från vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är framför allt i möten mellan patienten och vårdpersonalen som ojämlikhet
uppstår där AKS i sin autonoma funktion kommer att ha ett stort
ansvar för att främja en jämlik vård.
Mål under rubriken självständigt arbete (examensarbete)
Målet För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng, anger att examensarbetets omfattning ska uppgå till 30 högskolepoäng vilket överensstämmer med kraven för självständigt arbete för examina med en omfattning av 120 högskolepoäng på avancerad nivå.
Mål under rubriken övrigt
För avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ska också de
preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom
ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

9.6

En ny examensbeskrivning för
specialistsjuksköterskeexamen

9.6.1

Nya inriktningar har startats om än
i begränsad omfattning

Utredningens bedömning: Specialistsjuksköterskeexamen med
viss annan inriktning har inte kunnat förse vården med nya
inriktningar i tillräcklig omfattning sett till syftet med reformen.
91
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Överväganden
Den 1 augusti 2013 infördes genom en ändring i examensbeskrivningen möjligheten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen med
viss annan inriktning utöver de elva fasta inriktningarna.
Syftet med reformen var att möjliggöra för lärosätena att tillsammans med avnämare ta fram nya inriktningar som skulle kunna
möta vårdens behov. Tanken med ändringen var att även göra det
möjligt att inarbetade och välfungerande inriktningar skulle kunna
bibehållas samtidigt som lärosätena gavs möjlighet att starta nya
inriktningar utifrån behoven i vården. Av remissinstansernas svar till
förslaget framgår att vissa inriktningar måste finnas kvar och att utbildningen inte fick vara för generell. Vidare förde remissinstanserna
fram behovet av en utbildning som kombinerar både tydlighet och
flexibilitet.92
Under perioden 2013–2017 har tio lärosäten startat specialistsjuksköterskeutbildning med viss annan inriktning. Geografiskt sett
har flest lärosäten i Stockholm/Uppsalaregionen startat flest nya
inriktningar. Däremot har inga nya inriktningar startats vid lärosäten
i norra Sverige.
Åtta nya specialistsjuksköterskeexamina med viss annan inriktning har startat mellan 2013–2017. Inriktningen mot akutsjukvård
har startats vid flest antal lärosäten, fem stycken. Inriktningen mot
akutsjukvård är sett till antal programnybörjare den störta inriktningen. Inriktningen mot skolsköterska är den näst största sett till
antal programnybörjare.
Under perioden 2013–2016 startade 572 programnybörjare sammanlagt på de nya inriktningarna. Detta kan jämföras med antalet
programnybörjare för de elva fasta inriktningarna som för samma
period uppgick till 6 349 stycken.
I enlighet med direktiven ska utredningen bedöma i vilken utsträckning specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning
har försett vården med nya inriktningar i enlighet med vårdens
behov. Svaret är tvetydigt, beroende av vem utredningen frågar. Det
finns en uppfattning bland avnämare inom vården att fler inriktningar borde ha startats sedan 2013 baserat på en allmän uppfattning
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om att vårdens behov inte tillgodoses i nuvarande specialistsjuksköterskeutbildning. På frågan om vilka inriktningar som saknas blir
tyvärr många utredningen pratat med, svaret skyldigt. Svårigheten
att bedöma ett behov som kan skifta lokalt, regionalt och nationellt
är påtaglig och enligt utredningen en av anledningarna till att uppfattningen om att utbildningen inte lever upp till kraven i vården
troligen för lång tid framöver kommer att diskuteras på ett eller
annat vis.
Lärosätena anger att det största hindret för att inrätta nya inriktningar är resursbrist. Om nya inriktningar inrättas kräver det att
någon av de befintliga inriktningarna tas bort eftersom lärosätets totala anslagsutrymme sällan medger utökning av antalet inriktningar, det
handlar snarare om att prioritera inom befintliga ekonomiska ramar.
Detta trots att lärosätena av staten tillförts anslagsförstärkningar som
sammanlagt motsvarar drygt 60 miljoner kronor för specialistsjuksköterskeutbildningen från och med 2015.
Lärosäten vittnar om att utbildningsplatserna inte fylls till följd
av ett svikande studentunderlag. Osäkerheten över få sökande till de
olika inriktningarna innebär överlag problem för planeringen av
utbildningarnas dimensionering. Få studenter leder i slutändan till
ekonomisk förlust för lärosätena. En förklaring till detta motsatsförhållande är att lärosätena står med kostnader för utbildningen så
som undervisningsmaterial, lokaler och personal oavsett i vilken
omfattning studenterna strömmar till. Det är en utmaning för lärosätena att kunna tillhandahålla infrastruktur för flera olika inriktningar med få studenter. Ytterligare risktagande för lärosätet blir då
inrättandet av nya och troligen smalare inriktningar som kanske har
efterfrågats av vårdgivare inom en region men när utbildningen ska
starta medges inte studenterna tjänstledigt för studier.
Lärosätena vittnar även om svårigheter att starta nya inriktningar
baserat på vårdens behov eftersom behoven inte tydligt framgår samlat någonstans och kan variera utifrån olika avnämares bedömningar.
Behoven kan även ändras snabbt.
Utredningen erfar även att vårdgivares och lärosätenas planeringshorisonter inte sällan skiljer sig åt. För lärosätena är inrättandet
av nya inriktningar en process som kan ta upp till ett år beroende
bland annat av att nya kurs- och utbildningsplaner är juridiska dokument som ska beslutas i enlighet med lärosätets delegationsordning.
Lärosätena har därmed i praktiken ett litet utrymme för flexibilitet.
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Det handlar om långsiktig planering i beslut om till exempel rekrytering av nya eller fler lärare som kan undervisa på nya utbildningar.
Universitetskanslersämbetet pekar även på det faktum att i avregleringen av högskolan ligger ett förtroende för högskolans förmåga att ta ansvar för utvecklingen av den högre utbildningen. Om
lärosätet startar utbildningar som inte svarar mot ett tillräckligt brett
och väldefinierat varaktigt område, med en tillräcklig anställningsbarhet, kan examenstillståndet dras in vid en kvalitetsutvärdering.
Vissa lärosäten har med anledning av de nyss nämnda utmaningarna valt att starta nya inriktningar i form av uppdragsutbildning.
Som en följd av att flera landsting fattat principbeslut om att inte
köpa specialistsjuksköterskeutbildning som uppdragsutbildning har
dock en minskning av denna utbildningsform skett.
9.6.2

Specialistsjuksköterskeexamen

Utredningens bedömning: Utformningen av specialistsjuksköterskeexamen kan göras på flera sätt och leda till olika resultat
och konsekvenser. Utredningen redovisar fyra olika modeller
(A–D) för utformning av specialistsjuksköterskeexamen. Utredningen förordar modell C som grund för en ny specialistsjuksköterskeexamen.
Utredningens förslag: Specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering ska utgöras av en yrkesexamen på
avancerad nivå med en omfattning av 60 högskolepoäng.
Därutöver ska för examen anges tre särskilda områden för specialisering mot anestesisjukvård, mot intensivvård och mot
operationssjukvård.
Omfattningen för det självständiga arbetet (examensarbetet)
ska regleras i examensbeskrivningen till att uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 15 högskolepoäng.
Vidare ska det ställas krav på legitimation som sjuksköterska
som Socialstyrelsen har utfärdat. Om inte annat särskilt föreskrivs, får en sjuksköterska använda en titel som motsvaras av en
specialistsjuksköterskeexamen endast om han eller hon har avlagt
en sådan examen.
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Överväganden
Utredningen ska i enlighet med direktiven förslå en ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen. Därtill anges i direktiven att utredaren ska analysera och bedöma, utifrån vårdens och
individens behov, om det finns behov av att ha fasta inriktningar för
specialistsjuksköterskeexamen i examensbeskrivningen och i så fall
föreslå vilka dessa ska vara.
Specialistsjuksköterskeexamen infördes i examensordningen med
nuvarande elva inriktningar 2007. Examen omfattar 60 högskolepoäng med undantag för inriktningen mot distriktssköterska där
examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
75 högskolepoäng. 2013 infördes i examensbeskrivningen specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning utöver de elva fasta
inriktningarna.
Under arbetets gång har frågan om den framtida utbildningens
utformning varit föremål för diskussioner med utredningens olika
intressenter. Utredningen erfar att uppfattningen om hur en framtida specialistsjuksköterskeexamen ska utformas av naturliga skäl
skiljer sig åt mellan olika intressenter beroende av vilka intressen och
behov organisationen företräder. Skillnaderna i fråga om utformning
är inte små och överbryggningsbara, enligt utredningens mening,
utan olika avnämare ger uttryck för skilda uppfattningar i frågan.
Det har även varit svårt att finna minsta gemensamma nämnare i
olika frågor varför utredningen bedömer möjligheterna som små att
samtliga intressenter skulle kunna enas om ett gemensamt förslag till
ny specialistsjuksköterskeutbildning.
Dåvarande Högskoleverket fick 2009 i uppdrag att föreslå hur
specialistsjuksköterskeexamen bör utformas för att skapa förutsättningar för att utbildning ska kunna följa kunskapsutvecklingen i
vården93. Högskoleverket föreslog i en rapport 2010 fyra alternativa
modeller där dåvarande verket förordade en specialistsjuksköterskeexamen utan inriktningar eller en utbildning som leder till magistereller masterexamen94.
Det är åtta år sedan dåvarande Högskoleverket redovisade sitt
uppdrag och det kan konstateras att de problem som förs fram av
avnämare till utbildningen i stort sett är densamma nu som då och
93
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Vilket slags examen. Högskoleverket (2010).
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att utredningens analys av möjliga modeller för ny utbildning i stora
drag överensstämmer med dåvarande Högskoleverkets analys och
bedömning.
Mot denna bakgrund redovisas i det följande utredningens överväganden i form av fyra olika modeller för hur specialistsjuksköterskeutbildningen kan utformas. Utredningen förordar modell C.
Utgångspunkt för översynen, utöver direktiven, är att specialistsjuksköterskeutbildning bör vara en högskoleutbildning på avancerad nivå. Detta baseras på den forskning som finns och som förenklat bland annat ger vid handen att ju högre utbildning en sjuksköterska har desto mindre är risken att en patient dör under och
efter behandling.
Enligt 1 kap. högskolelagen (1992:1434) ska utbildning vid en högskola vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket enligt
utredningens bedömning är helt centralt för innehållet i specialistsjuksköterskeutbildningen. Detta inte minst för att vården ska bemannas
av yrkesutövare och professionsföreträdare som utför sitt arbete i
enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
För en högskoleutbildning följer en rad premisser. Det är studenternas fria val som avgör valet av utbildning för vilken hon eller han
kan beviljas studiemedel. Specialistsjuksköterskeutbildningen är något av en anomali i högskolan genom sin tydliga karaktär av vidareutbildning. Dessutom avviker den genom att en stor del av programmen ges på halvfart där studenterna arbetar samtidigt som de
studerar samt för att en stor grupp av specialistsjuksköterskestudenterna till skillnad från andra studenter kan uppbära studielön eller
annan ekonomisk ersättning från arbetsgivaren. Även den relativt
etablerade uppfattningen bland både vårdgivare och lärosätesföreträdare om betydelsen av krav på arbetslivserfarenhet, sticker ut i
högskolesammanhang. Trots dessa särdrag menar utredningen att
specialistsjuksköterskeutbildningen har funnit sig till rätta i högskolan.
Samtidigt har utredningen under arbetets gång blivit varse att det
från omvärlden reses många och inte sällan motstridiga krav på vad
specialistsjuksköterskeutbildningen ska kunna åstadkomma i fråga
om alternativa lösningar kring studietakt och innehåll, etc.
Utredningen erfar att högskolorna i vissa fall saknar förutsättningar för att tillgodose önskemål från olika håll såsom olika vårdgivares önskemål och när dessa inte möts, menar vårdgivarna att
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högskolan inte lever upp till förväntade krav i fråga om till exempel
hög grad av flexibilitet i utbildningsformer och inriktningar.
Utredningen anser att arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för
att specialistsjuksköterskeutbildningen och i förlängningen för att
yrket ska kunna bli attraktivt för en sjuksköterska i större utsträckning än i dag. Det står arbetsgivaren fritt att betala studielön till sjuksköterskorna men utredningen menar att detta ska ske utifrån
arbetsgivarens definierade behov av specialistsjuksköterskans kompetens och att arbetsuppgifterna ska baseras på kunskaper och kompetenser som uppnås i den genomförda utbildningen.
Den nuvarande situationen med betalda utbildningar och halvfartsutbildningar är enligt utredningen ett svar på ett systemfel. En
vårdverksamhet som inte kan behålla sin personal kan inte anses
fungera vilket sjuksköterskor under lång tid har vittnat om. Utredningen bedömer att arbetsgivaren i allt för många fall erbjuder sjuksköterskorna betald vidareutbildning för att inte förlora dem. Därför
erbjuds vidareutbildning som i de flesta fall vare sig leder till mer
kvalificerade arbetsuppgifter eller högre lön.
En hållbar utbildning är en utbildning som faktiskt verksamheten
eller individen i sin kompetensutveckling har behov av och som leder
till en konkret anställning med befattningsbeskrivning och löneutveckling som står i relation till det arbete som utförs.
Utredningen vill med sina samlade förslag visa på ett utbildningssystem som kan ge förutsättningar för ett livslångt lärande i yrket
och som ger olika möjligheter för sjuksköterskor att nå den specialistkunskap och kompetens som krävs för en patientsäker och evidensbaserad vård.
Den exakta utformningen av specialistsjuksköterskeutbildningen
kan variera i enlighet med de förslag som presenteras i det följande.
När det gäller specialistsjuksköterskeexamen menar utredningen
att om utbildningen ska vara av den kvalitet som krävs för framtidens
vård måste innehållet i utbildningen vara robust över tid. Det betyder enligt utredningens mening att utbildningen inte kan vara alltför
flexibel i den meningen att den ska ändras ofta.
Utredningen menar att högskolan måste få möjlighet att utveckla
en långsiktigt hållbar utbildning, baserad på de senaste forskningsrönen som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet samt kunna
ge sjuksköterskan den kunskap som krävs för att självständigt arbeta
i vården både på kort och på lång sikt.
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Högskolans främsta styrka är inte dess flexibilitet. Verksamheten
måste få tid att utvecklas och de långa ledtiderna i vissa beslut är en
följd av att kärnverksamheten, det vill säga utbildning och forskning,
är organiska processer som utvecklas över lång tid. Även bestämmelser i författning påverkar på vilket sätt högskolan kan arbeta i fråga
om till exempel beslut om nya utbildningar då dessa är föreskrifter
som ska beslutas i enlighet med högskolans delegationsordning.
Vårdens snabba förändring kräver att specialistsjuksköterskan
kan följa med i kunskapsutvecklingen. Detta har utredningen uppfattat som en viktig utgångspunkt för flertalet avnämare. Utredningens bedömning är snarare att på grund av den snabba förändringen krävs i ännu högre grad att sjuksköterskan har en utbildning
som är väl förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet för att vara
rustad för det krävande yrke som sjuksköterskeprofessionen utgör.
Dessutom menar utredningen att den fördjupade vetenskapliga kompetensen som specialistsjuksköterskan utvecklar under specialistutbildningen även ger bättre förutsättningar för specialistsjuksköterskan att ta till sig ny kunskap.
Modell A
Modell A motsvarar dagens specialistsjuksköterskeexamen som
omfattar 60 högskolepoäng med elva fasta examensinriktningar
med undantag för inriktningen mot distriktssköterska som har en
omfattning av 75 högskolepoäng. Specialistsjuksköterskeutbildningen inkluderar även examen med en viss annan inriktning.
– Anestesisjukvård
– Intensivvård
– Operationssjukvård
– Ambulanssjukvård
– Kirurgisk vård
– Medicinsk vård
– Onkologisk vård
– Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
– Psykiatrisk vård
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– Vård av äldre
– Distriktssköterska
– Specialistsjuksköterskeexamen med en viss annan inriktning.

Överväganden modell A
Specialistsjuksköterskeutbildningens nuvarande elva inriktningar
anses av vissa intressenter vara föråldrade och inte stå i relation till
vårdens förändrade behov av specialistinriktningar. Detta trots att
regeringen 2013 införde specialistsjuksköterskeexamen med viss
annan inriktning i syfte att öka flexibiliteten för lärosätena att starta
nya inriktningar i enlighet med vårdens behov.
Enligt utredningens frågeformulär95 efterfrågar vissa avnämare en
mer flexibel specialistsjuksköterskeutbildning än som uppfattas vara
möjligt att få till stånd inom ramen för nuvarande utbildning.
Av de organisationer som svarat på utredningens frågeformulär
anser en femtedel att det är viktigt att behålla de fasta inriktningarna.
Vissa av de svarande organisationerna ställer sig bakom de befintliga
elva inriktningarna fast med tillägg av nya.
Region Halland framhåller vikten av fasta inriktningar för att bibehålla kvalitet och kompetens. Vårdförbundet framför att inriktningarna behöver vara fasta men anpassas mer till verksamhetens
behov.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påpekar att vården och
behoven av specialistkunskaper förändras under hela yrkeslivet. Detta
innebär enligt SKL att examensmålen för utbildningarna behöver förändras över tid och anpassas utifrån verksamhetens behov. SKL anser
även att inriktningarna är för få, flera är otydliga och innehåller för lite
specialistkunskaper.
I fråga om utbildningens omfattning framhöll bedömargruppen i
UKÄ:s kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningen
2014, att utbildningen bör förlängas för att kvalitetskraven ska kunna uppfyllas samt att examensmålen behöver ses över. I likhet med
UKÄ:s bedömargrupp anser en majoritet av lärosätena som besvarat
utredningens frågeformulär att omfattningen på examen är för kort

95

Se bilaga 5.
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och inte rymmer de kunskapskrav och kompetenser som krävs för
att arbeta som specialistsjuksköterska.
Modell B
Modell B utgörs av en magisterexamen med en omfattning om
60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv
bestämmer.

Överväganden modell B
Universitet och högskolor, med undantag för enskilda utbildningsanordnare, har ett generellt tillstånd att utfärda magisterexamina
med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer.
En majoritet av de universitet och högskolor som ger specialistsjuksköterskeutbildningen utfärdar i dag en magisterexamen efter
genomgången utbildning om studenterna ansöker om en sådan
examen.
Examenskraven för specialistsjuksköterskeexamen och en magisterexamen skiljer sig åt vilket framgår av examensordningen, bilaga 2
till högskoleförordningen. I specialistsjuksköterskeexamen regleras
inte omfattningen på det självständiga arbetet men i stort sett samtliga
universitet och högskolor som ger utbildningen har valt att för
examen ställa krav på ett självständigt arbete med en omfattning om
15 högskolepoäng vilket motsvarar kursfordringarna för det självständiga arbetet för en magisterexamen.
Enligt vad utredningen erfar utfärdar lärosätena både en yrkesexamen och en magisterexamen på grundval av ett identiskt utbildningsinnehåll. Innehållet i utbildningen skiljer sig därmed inte åt för
respektive examina. I undantagsfall kan omfattningen på det självständiga arbetet skilja sig åt mellan 7,5 högskolepoäng och 15 högskolepoäng.
Ett skäl till denna utveckling kan enligt utredningen vara UKÄ:s
kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningarna 2014
som bland annat visade på brister i måluppfyllelse för det självständiga arbetet som vid tiden före utvärderingen uppgick till 7,5 högskolepoäng och genomfördes i form av en projektplan vid vissa lärosäten. En av lärosätenas vidtagna åtgärder för att komma till rätta
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med bristerna var att utöka det självständiga arbetets omfattning till
15 högskolepoäng.
Som redovisats tidigare är utfärdandet av dubbla examina på
identiskt utbildningsinnehåll problematiskt (se även avsnitt 6.7.2).
Enligt regeringens uppfattning riskerar dubbla examina att leda till
missförstånd och otydlighet hos arbetsgivare och utländska aktörer
samt att signalera att yrkesexamen inte är tillräckligt bra96. Utredningen delar regeringens bedömning. Det är dock oklart för utredningen vilket mottagande specialistsjuksköterskeutbildningen har
vid utländska lärosäten i förhållande till tillträde till utbildning på
forskarnivå. Utredningens uppfattning är även att förekomsten av
dubbla examina utfärdas inom vissa andra utbildningsområden.
Utredningen anser även i likhet med vad som anförs i betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) att regeringen
bör utreda hur en ändring kan komma till stånd och att ett identiskt
utbildningsinnehåll inte bör kunna ligga till grund för både en yrkesexamen och en magisterexamen och/eller en masterexamen.
Utredningen erfar även att flera landsting har beslutat om så kallade dokument för karriär- och lönestegar som ska synliggöra de
karriärmöjligheter som finns för en sjuksköterska eller barnmorska
inom det aktuella landstinget och vilka kriterier som krävs för att
erhålla en viss lönenivå. I dokumenten har vissa landsting valt att
uppställa krav på magisterexamen och inte på en yrkesexamen som
specialistsjuksköterska för att komma i fråga för till exempel en viss
lönenivå. Enligt utredningen finns det skäl för arbetsgivaren att fundera över vilken utbildning som bör ligga till grund för vilka anställningar. Även yrkesaktiva har till utredningen framfört att de inte
primärt väljer att ta ut yrkesexamen utan i stället en magisterexamen,
eftersom yrkesexamen inte efterfrågas av arbetsgivaren.
En sjuksköterska som efter avslutad utbildning inte ansöker om
yrkesexamen har enligt nuvarande ordning inte heller rätt att kalla
sig specialistsjuksköterska. Av 4 kap. 9 § patientsäkerhetslagen följer att om inte annat särskilt föreskrivs, får en sjuksköterska använda
en titel som motsvaras av en specialistsjuksköterskeexamen endast
om han eller hon har avlagt en sådan examen.
Det bör noteras att det saknas formella hinder för att låta en generell examen ligga till grund för skyddad specialistbeteckning. Där96

Prop. 2009/10:89. Bäst i klassen – en ny lärarutbildning.
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emot gäller enligt den gängse ordningen i enlighet med patientsäkerhetslagen att det endast är yrkesexamina som i dag ligger till grund
för reglering av yrke.
Med en magisterexamen som grund för specialistsjuksköterskeutbildningen försvinner gällande reglering av titeln specialistsjuksköterska utifrån nuvarande grund för bestämmelsen i enlighet med
det ovanstående. Ett borttagande av specialistbeteckningen för specialistsjuksköterskorna anses vara till nackdel för omsorgen av patienterna och deras säkerhet i vetskapen om att specialistsjuksköterskan
har den kunskap och kompetens som krävs för att patienterna ska
kunna garanteras en god vård.97
Eftersom kraven för specialistsjuksköterskeexamen som lärosätena ställt upp, i själva verket i dag motsvarar en magisterexamen
anser utredningen att en generell examen till innehåll och kursfordringar inom ramen för en framtida specialistsjuksköterskeutbildning
skulle kunna utformas i likhet med nuvarande specialistsjuksköterskeexamen. Den generella magisterexamen svarar till innehåll egentligen
bättre mot de behov som avnämarna gett uttryck för genom kravet
om minst 30 högskolepoäng i fördjupning inom huvudområdet för
utbildningen.
Lärosätena kan i den mån det är av intresse för vården och studenterna erbjuda en magisterexamen med samma innehåll som specialistsjuksköterskeexamen har, även om utbildningen inte regleras i
form av en yrkesexamen i examensordningen. En magisterexamen
kommer att medföra en ökad flexibilitet och följsamhet till vårdens
behov och utveckling. Examen kan även ges med olika inriktningar
som är relevanta för vårdens behov. En konsekvens av borttagandet
av specialistsjuksköterskeexamen skulle innebära att inriktningarna
inte längre är reglerade i form av fasta inriktningar, som därmed
skulle utgå. Lärosätena skulle i ett sådant scenario medges en ökad
flexibilitet att utifrån kompetens och forskningsområden själva besluta om inriktningar.
Utredningen anser även att erfarenheter av införandet av en tolfte
inriktning visar att lärosätena varit ansvarsfulla vid införandet av nya
examensinriktningar. De som har startat har föregåtts av samverkan
med vården och även vilat på långsiktiga beslut inom högskolan
avseende lärar- och forskningskompetens.
97
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Det skulle även bli möjligt för de lärosäten som i dag inte har tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen att ge en magisterexamen med viss inriktning utifrån efterfrågat huvudområde. Detta
inom ramen för de generella examenstillstånd som vissa lärosäten har
samt att lärosätet i övrigt uppnår kraven för examen.
Utredningen menar att de sjuksköterskor som framledes har en
magisterexamen kommer att ha samma möjligheter till anställning
som de som i dag har en specialistsjuksköterskeexamen. Magisterexamen kommer i allt väsentligt att ha samma innehåll och betydelse
som nuvarande specialistsjuksköterskeexamen eftersom det av nyss
nämnda examen inte följer några särskilda befogenheter och det
finns inget skyddat yrke att utöva efter en examen.
Magisterexamen bör för att motsvara dagens specialistsjuksköterskeexamen ges inom relevant huvudområde för att kunna motsvara de av vården efterfrågade specialistområdena för sjuksköterskors vidareutbildning motsvarande 60 högskolepoäng. Vårdvetenskap är troligen det ämne som kommer att vara det mest självklara
huvudområdet men detta kan komma att variera.
En konsekvens av modell B skulle vara att den verksamhetsförlagda utbildningen inte kan regleras i magisterexamen. I Sverige
gäller att yrkesexamen öppnar upp för möjligheten till en ökad reglering av antalet krav i form av examensmål i examensbeskrivningarna, samt ökad koppling till yrkesutövningen som utbildningen ligger till grund för. Se även avsnitt 5.1.4. I en yrkesexamen anges mer
preciserade krav med anknytning till det kommande yrket än vad
som är fallet i en generell magisterexamen. Det bör även påpekas att
kraven i yrkesexamen inte hindrar lärosätena att planera utbildningen med till exempel ett visst antal högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad. Generellt sett kan sägas att kraven i magisterexamen är mer allmänt hållna än i yrkesexamina. Det saknas även
möjlighet att i en generell examen reglera omfattningen för VFU till
skillnad från inom ramen för en yrkesexamen.
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Modell C
Modell C utgörs av en specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering med en omfattning av 60 högskolepoäng. Därutöver anges för examen tre områden för specialisering mot följande områden.
– Anestesisjukvård
– Intensivvård
– Operationssjukvård.

Överväganden modell C
Modell C utgörs av en specialistsjuksköterskeexamen med särskilt
område för specialisering. Därutöver anges för examen tre områden
för specialisering mot följande områdena anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård. Utredningens förslag innebär att specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering
utgör ett så kallat öppet område för specialisering. De olika områden
som ska inrättas har respektive lärosäte att besluta om. De tre angivna områden för specialisering syftar till att upprätthålla den nödvändiga kompetensen som behövs i samhället inom områdena akutsjukvård, operationssjukvård och intensivvård. Utredningen har valt
att benämna examen som en specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering till skillnad från dagens elva fasta
inriktningar. För examen ska anges krav och mål för de olika områden för specialisering som lärosätena kan starta inom ramen för
specialistsjuksköterskeexamen.
Under arbetet med denna utredning har inriktningen mot distriktssköterska lyfts fram som en samhällsviktig inriktning. Inriktningen
mot distriktssköterska är även den inriktning från vilken flest studenter examineras. Se vidare avsnitt 6.14. I modell C är inriktningen mot
distriktssköterska inte angiven för att distriktssköterskeutbildningen
bör i modell C enligt utredningens mening, fortsättningsvis kunna
utformas som ett specialiseringsområde mot till exempel nära vård
eller primärvård. Dessutom ger utredningens förslag om införandet
av avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen ytterligare en
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nivå av utbildningsnivå för de områden som ingår i en distriktssköterskeexamen i dag. Behoven av utbildade kommer därför väl att
kunna tas om hand inom ramen för utredningens samlade förslag.
Regeringen bedömer i propositionen Högre utbildning för ökad
kompetens (prop. 1992/92:169) att i fråga om utbildningar till vissa
viktiga yrken måste staten ur ett nationellt perspektiv garantera ett
visst antal examinerade studenter. Lärosätena bör för dessa områden
medges ett undantag för ansvaret om utbildningsutbudet. Vidare
anges i propositionen att även mindre men väsentliga ämnen ska
skyddas genom att vissa lärosäten åläggs att ordna utbildning inom
dessa. Läkar- och tandläkarutbildningarna är exempel på utbildningar som i propositionen pekas ut som särskilt viktiga utbildningar.
Utredningen menar att även specialistsjuksköterskeutbildningen
med inriktning mot anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård är utbildningar som är av sådan vikt för samhället att de bör
ingå i det kluster av utbildningar som regeringen pekar ut i enlighet
med ovanstående.
En utbildning med få nationellt fastställda examensinriktningar
gör bland annat att utbildningen blir mer långsiktigt hållbar i enlighet med de principer som gäller för kraven i examensbeskrivningarna. Vilket i sin tur stämmer väl överens med den utgångspunkt som
slås fast i propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162)
i fråga om examensbeskrivningarnas krav om att olika studieorganisationer och innehållsliga uppläggningar av utbildningen kan
leda till samma mål, och att universitet och högskolor ska ha både
frihet till och ansvar för valet av olika vägar till dessa mål. Vidare
anges att examensbeskrivningarna bör följa en gemensam struktur
och vara kortfattade och koncentrerade till det väsentliga. De bör
även vara långsiktigt hållbara i den meningen att de inte behöver
ändras ofta. Förändringar av utbildningens innehåll bör i första hand
ske på lärosätenas eget initiativ i dialog med studenter och relevanta
avnämare. Examensbeskrivningarna bör ge utrymme för detta.
Vissa lärosäten, bland annat Karolinska institutet, har framhållit
till utredningen att om examensmålen för en utbildning är för
detaljerade riskerar det att leda till att lärosätena får hantera ett stort
antal beslut om tillgodoräknande av utbildning, vilket lärosätet anger
både är tidskrävande och kostsamt. Allt för snäva inriktningar och
examenskrav riskerar även att vara mindre flexibelt för arbetsgivaren
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och snarare leda till inlåsningseffekter som försvårar personalförsörjningen i vården. För arbetsgivarna innebär den rådande bristen
på specialistsjuksköterskor att de behöver ha en ökad flexibilitet och
personer med en bred kunskapsbas.
Karolinska institutet uppger enligt vad utredningen erfar att studenterna i hög utsträckning är rörliga både inom olika utbildningar
men även inom en utbildning. Allt fler studenter ansöker om individuell studiegång och deltar inte i studierna i enlighet med programmets studie- och kursupplägg samtidigt som fler studenter oftare gör
studieuppehåll än tidigare. Karolinska institutet har utifrån egen
antagningsstatistik tagit reda på hur många studenter vid lärosätet
som är antagna till fler än en specialistsjuksköterskeutbildning.
Sedan 2007 har drygt 5 000 studenter genomgått specialistsjuksköterskeutbildningen vid Karolinska institutet. Av dessa uppges cirka
450 stycken under någon period varit antagna till fler än en utbildning.
I betänkandet till 1994 års behörighetskommitté98 förs resonemang kring för- och nackdelar med ett reglerat system för vidareutbildning för sjuksköterskor. Resonemangen är fortsatt aktuella
och i betänkandet framhålls att ett flexibelt och i princip oreglerat
system för vidareutbildning har flera positiva effekter. Ett sådant
system gör det lättare att tillgodose lokala behov av kompetens. Den
pågående utvecklingen inom hälso- och sjukvården skapar ständigt
ett behov av nya utbildningar och förändringar av befintliga utbildningar. Avsaknaden av regleringar kan underlätta för utbildningsinstitutionen att anpassa sig till den efterfrågan på utbildning som
finns.
Av utredningens frågeformulär framgår att vissa avnämare framhåller att endast inriktningarna mot anestesisjukvård, intensivvård
och operationssjukvård ska utgöra fasta inriktningar i specialistsjuksköterskeexamen. Andra intressenter förordar en ordning där studenten först läser ett basblock som är gemensamt för många eller alla
specialistsjuksköterskor, för att sedan ha möjlighet att välja fristående kurser som anpassas utifrån vårdgivarens behov. Andra diskuterar i termer av inriktningar med möjlighet att profilera sig vilket
skulle bekräfta Karolinska institutets och andra lärosätens iakttagelser om studenter som i högre utsträckning än tidigare väljer att
plocka ”godbitarna” ur respektive inriktning.
98
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De risker som kan nämnas med få fasta inriktningar är bland
annat sämre mobilitet för individen. Om flera smala inriktningar startas utifrån till exempel lokala och regionala vårdbehov kan det minska
individens anställningsbarhet och mobilitet mellan olika arbetsplatser.
Det kan även bli svårare för arbetsgivaren att veta vilken specialistkompetens som erhållits om antalet inriktningar blir fler med ett
varierat innehåll.
Ett annat argument som återkommande har lyfts från vissa av
utredningens intressenter är att arbetsgivarna måste bli bättre på att
värdera och känna till medarbetarnas utbildning och kompetens än
vad som är fallet i dag. Det är inte hållbart att arbetsgivaren abdikerar
från sitt ansvar för verksamhetens och personalens kompetens på det
sätt som tenderar ske i dag.
Flertalet intressenter har till utredningen framfört oro med
modell C, att en specialistsjuksköterskeexamen med ett fåtal angivna
områden för specialisering, skulle kunna innebära att vårdgivarna
och lärosätena misslyckas med att förutse kompetensbehovet och
vårdens behov av specialistområden. Om samverkan med högskolan
brister i denna del riskerar vården gå miste om specialistsjuksköterskans kunskap och kompetens eftersom vårdgivaren inte har visat
sig kunna uttrycka de behov som finns i verksamheten. Utredningen
menar att det finns fog för denna oro. Men denna oro ska inte utgöra
grund för att inte utveckla och förändra specialistsjuksköterskeexamen i enlighet med modell C. Denna farhåga var den samma vid
Högskoleverkets utredning 2010, liksom redovisas ovan. Reformarbetet landade 2013 i behållandet av de 11 fasta inriktningar och
tillskapandet av en öppen så kallad tolfte inriktning. Utredningen
menar att de förslag som presenteras i form av ökade krav på vårdgivarna gällande ledningssystem och kontinuerlig fortbildning ger
vårdgivarna de verktyg som behövs för att göra säkra prognoser om
kompetensförsörjningsbehovet. Genom ett utökat krav på fortbildning behöver verksamheten även fortlöpande diskutera och förutse
de kompetenser och kunskaper som en specialistutbildad sjuksköterska behöver i relation till vårdens ständiga utveckling. Utredningens bedömning att vårdgivarna bör inrätta specifika anställningar
för specialistsjuksköterskor och avancerade kliniska specialistsjuksköterskor kan också säkerställa kompetensbehovet och utgör samtidigt även en upplysning till sjuksköterskor som överväger att söka
specialistutbildning. Se även avsnitt 9.6.4.
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Det bör även betonas att modellen med färre fasta inriktningar
inte innebär något hinder för universitet och högskolor att fortsatt
erbjuda de övriga fasta inriktningar som finns i dag om det finns en
efterfrågan på dessa från studenter och vårdgivare. Även om färre
fasta inriktningar än i dag skulle fastställas i examensbeskrivningen
har universitet och högskolor fortfarande kvar den infrastruktur och
personal som finns vid utbildningarna i dag. Eventuella nedläggningar eller uppstart av nya utbildningar skulle därmed sannolikt inte
ske från och med dag ett, enligt utredningens mening.
Slutligen bör det betonas att yrkesexamen inte förhindrar en planering av specialistsjuksköterskeutbildningen så att fördjupning
inom huvudområdet nås inom ramen för till exempel 30 högskolepoäng.
Modell D
Modell D utgörs av en specialistsjuksköterskeexamen med en
omfattning av 60 högskolepoäng med 13 fasta inriktningar uppdelade främst efter behoven inom den öppna och slutna vården.
Specialistsjuksköterskeexamen inkluderar även examen med en
viss annan inriktning.
– Anestesisjukvård
– Operationssjukvård
– Intensivvård för barn
– Intensivvård för vuxna
– Ambulanssjukvård
– Kirurgi i högspecialiserad slutenvård
– Dagkirurgisk vård
– Pediatrisk sjukvård inom den slutna vården
– Barnhälsovård och skolhälsovård inom den öppna vården
– Onkologisk vård
– Psykiatrisk sjukvård inom den slutna vården
– Psykiatrisk sjukvård i den öppna vården
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– Vård av äldre
– Specialistsjuksköterskeexamen med en viss annan inriktning.

Överväganden modell D
I modell D utformas specialistsjuksköterskeutbildningen som en utbildning med en omfattning av 60 högskolepoäng med 13 fasta inriktningar med tillägg av en öppen inriktning, till skillnad från dagens
specialistsjuksköterskeexamen som har elva fasta inriktningar.
Modellen tar avstamp i att de nuvarande elva inriktningarna fortsatt behöver finnas men eftersom de inte i sin nuvarande form helt
och hållet motsvarar vårdens framtida behov behöver de befintliga
inriktningarna förändras och fler inriktningar läggas till.
Av utredningens frågeformulär99 framgår att cirka en tredjedel av
de svarande organisationerna önskar fler inriktningar. Det efterfrågas både tillägg av nya utbildningar och inriktningar och uppdelningar av utbildningar som finns, exempelvis inom medicin, som av
vissa anses för bred.
Fördelarna med en utbildning som reglerar vidareutbildning och/
eller kompetenskrav och som framhålls i betänkandet till 1994 års
behörighetskommitté100 är fortsatt aktuella och redogörs för i det
följande. En ökad reglering kan ge samhället en möjlighet att garantera att de utbildningar som behövs också tillhandahålls. En reglering
kan också göra det lättare att uppställa särskilda kompetenskrav vid
tillsättandet av olika anställningar. Vidare anförs i nämnda betänkande att en reglering kan underlätta för sjukvårdshuvudmannen att
rekrytera vidareutbildade sjuksköterskor som har den kompetens
som krävs. Med en reglering riskeras däremot även kostnadsökningar och att flexibiliteten minskar. I ovan betänkande framhålls
även att en ökad reglerad vidareutbildning ökar kunskapen för
patienterna om att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för
att utföra vården.
Utredningen vill framhålla argumentet att fler antal fasta inriktningar i specialistsjuksköterskeutbildningen kan innebära minskad
flexibilitet för studenterna i fråga om mobilitet i arbetslivet. Det
99
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samma gäller för den som vill byta specialistområde eftersom färre
moment kan samläsas mellan olika inriktningar.
Med modell D fastläggs en ökad statlig styrning vilket anförs
ovan, kan öka patienternas trygghet samt informera patienten om
sjuksköterskans kompetens. Detta är särskilt viktigt då de flesta
arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården är oreglerade, det vill säga,
det ställs inte krav på särskild utbildning eller kompetens för utövaren, med få undantag.
Utredningen erfar även att vårdgivarna kan bli bättre på att tydligare definiera sina kompetensbehov. Av utredningens undersökning kring landstingens förekomst och användning av ledningssystem101 framgår att en majoritet av landstingen inte använder ledningssystemen i planering av kompetensförsörjningen eller för att
tydliggöra hur arbetet i vården ska bedrivas.
Mot bakgrund av att sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
tillsammans utgör en av de störta yrkesgrupperna i hälso- och sjukvården är det befogat att reflektera över om högskolan och vårdgivare är rustade för att tillsammans enas och besluta om vilka inriktningar som ska finnas i specialistsjuksköterskeexamen.
Det är viktigt att samhället tar ansvar för att säkerställa att de
kunskaper som specialistsjuksköterskan behöver inom olika områden tillgodoses i utbildningen. Staten kan ta ansvar för att säkerställa
att utbildning finns med ett visst innehåll utifrån vad framtidens vård
kräver genom att fastställa nationella krav i examensbeskrivningarna.
Fler inriktningar i specialistsjuksköterskeutbildningen säkerställer
att det finns fler nationella mål som anger specialistsjuksköterskans
kunskaps- och kompetenskrav. Det är viktigt inte minst ur ett samhällsperspektiv för att den vård som ges är patientsäker och bedrivs
utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
För att illustrera det nyss nämnda görs i det följande en jämförelse med vad som gäller i fråga om samhällets och statens styrning
avseende innehåll och mål för läkares specialiseringstjänstgöring. En
av Socialstyrelsens uppgifter är att dela in och benämna de specialiteter som läkare kan uppnå specialistkompetens inom. Myndigheten ska också avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specialist-
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kompetens. Dessutom ska myndigheten följa upp kvaliteten i läkarnas specialiseringstjänstgöring. Dessa uppgifter utförs i samverkan
med ST-rådet.102
Exemplet åskådliggör statens ansvar för innehållet i läkares specialisering. Motsvarande ansvar tas av staten genom examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeutbildningen. Ju fler krav och mål
för examen som anges i examensbeskrivningen desto mer styrning
får utbildningsinnehållet. Med få fasta och en öppen inriktning bär
lärosätena i högre grad själva ansvar för utbildningens innehåll och
detaljeringsnivå inom respektive examensinriktnings krav och mål.
Som tidigare nämnts framgår av UKÄ: s kvalitetsutvärdering för
specialistsjuksköterskeutbildningen från 2014, bedömargruppens mening angående att utbildningens omfattning bör ses över eftersom
nödvändigt innehåll inte ryms inom nuvarande längd. Fler inriktningar med högre grad av specialisering medför tvärtom att utbildningens längd inte behöver öka eftersom kunskaper som inte tillhör
det aktuella området utgår. Det ger ökat utrymme för bland annat
VFU och det självständiga arbetet som i dag skapar trängsel.
9.6.3

Närmare om examensbeskrivningen
för en ny specialistsjuksköterskeexamen

Utredningen föreslår en ny specialistsjuksköterskeutbildning, vilket
redovisas ovan. Det innebär att examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen ska förändras. I det följande beskrivs närmare
förslagen till förändrade examensmål.
Specialistsjuksköterskeexamen ska utformas som en specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering. Därutöver ska det för examen anges tre särskilda områden för specialisering mot anestesisjukvård, mot intensivvård och mot operationssjukvård.
Förslaget till en förändrad specialistsjuksköterskeexamen innebär att examen ska utgöras av en yrkesexamen på avancerad nivå med
en omfattning av 60 högskolepoäng. Vidare ska liksom i dag ställas
krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har ut102
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färdat. Om inte annat särskilt föreskrivs, får en sjuksköterska använda en titel som motsvaras av en specialistsjuksköterskeexamen endast om han eller hon har avlagt en sådan examen103. Examensbeskrivningen framgår även i sin helhet av kapitel 1.
Examensmålen betonar yrkesutövningens innehåll
och kunskapskrav
För att formulera examensmål för specialistsjuksköterskeexamen
har utredningen utgått från vad som ska gälla i fråga om yrkesutövningens innehåll och kunskapskrav för att utbildningen ska möta
hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska.
Därutöver har utredningen i formuleringen av vissa mål tagit vägledning av de bedömningar och resonemang som gjorts av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i promemorian om en förändrad läkarexamen för tillägg och förändring av vissa examensmål104.
Syftet med förändrade examensmål är att anpassa dem efter komplexiteten och kraven i dagens hälso- och sjukvård. Examensmålen i
den nuvarande specialistsjuksköterskeexamen är dels skrivna för
över tio år sedan varför en modernisering är på sin plats, dels är
målen för allmänt formulerade. De omfattar heller inte de sex definierade kärnkompetenserna för vårdens professioner eller den utveckling som har skett inom området för e-hälsa. De sex kärnkompetenserna utgörs av personcentrerad vård, säker vård, samverkan i
team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för vårdens kvalitet
och informatik.
I förslag till ny specialistsjuksköterskeexamen ställs krav för examen upp i form av ett antal examensmål för det så kallade öppna
området för specialisering. De mål som anges nedan under respektive rubrik täcker in alla de kunskaper och kompetenser som specialistsjuksköterskan ska ha med sig vid examen från utbildningen.
Därutöver anges ytterligare examensmål för tre angivna områden för
specialisering mot anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård. Dessa mål är specifika för dessa tre områden och kan inte
ersättas eller bytas ut av de mål som anges under det öppna området
103
104
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för specialisering. För de övriga specialiseringsområdena täcker således målen in önskade kunskaper och kompetenser, men för de tre
ovan angivna områdena krävs ett par ytterligare områdesspecifika
mål. Detta för att de tre områdena är så specifika yrkesområden och
utgörs av i princip helt nya kunskaper för sjuksköterskan och vars
kunskaper inte behandlas i sjuksköterskans grundutbildning.
Mål under rubriken kunskap och förståelse
Målet visa kunskap om huvudområdets samt det särskilda specialiseringsområdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, har
ändrats genom tillägg av visa kunskap om det särskilda specialiseringsområdets vetenskapliga grund. Tillägget jämfört med lydelsen i
nuvarande examen görs för att den nya specialistsjuksköterskeexamen föreslås utformas som en examen där området för specialisering
kan variera och initieras av respektive lärosäte. I övrigt överensstämmer målet med nu gällande mål. Områdets vetenskapliga grund
avser huvudområdet omvårdnad. Det särskilda specialiseringsområdet
avser området som väljs inom ramen för examen. Kunskap om
huvudområdet det vill säga omvårdnad och dess vetenskapliga grund
ges redan i grundutbildningen till sjuksköterska, men behöver fortsätta utvecklas på avancerad nivå. Målet möjliggör i sin skrivning
både fördjupning i omvårdnad och specialisering inom det särskilda
området för specialisering.
Examensmålet visa kunskap om etiska principer och deras tillämpning inom hälso- och sjukvården samt inom forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för specialiseringens särskilda område, samt
kunna redogöra för hur dessa kan omsättas i praxis, är delvis likalydande som i förslag till en förändrad läkarexamen men formuleringen är förändrad för att möjliggöra examination av teoretiska
kunskaper i klinisk praxis.
Målet visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer, har nyligen införts i ett antal examensbeskrivningar så som
läkarexamen. Utredningen anser att målet även bör finnas i examens-
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beskrivningen för specialistsjuksköterskeutbildningen eftersom specialistsjuksköterskans yrkesutövning inbegriper många olika verksamhetsområden där möten med våldsutsatta personer kan uppstå.
Målet visa kunskap om ledning och fördelning av kort- och långvariga omvårdnadsinsatser för patienter med behov av vård inom
specialiseringens särskilda område, betonar specialistsjuksköterskans
ledningsansvar inom samtliga områden för specialisering.
Målet visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i samhället
som påverkar hälsan för individer och olika grupper ur ett nationellt
och globalt perspektiv, motsvarar målet i förslag om förlängd läkarexamen.
Examensmålet visa kunskap om användning av digitala hjälpmedel
inom såväl hälso- och sjukvården som inom forsknings- och utvecklingsarbete, är likalydande från förslaget om en förändrad läkarexamen och utredningen delar Utbildningsdepartementets bedömning
om vikten av ett mål om digitala hjälpmedel för förståelsen av hur en
ökad digitalisering kan påverka arbetssätt och metoder i yrkesutövningen105. Detta motsvarar även kärnkompetensen informatik.
Målet visa kunskap om relevanta författningar tydliggör betydelsen av att specialistsjuksköterskan har fördjupade kunskaper om de
författningar som berör specialistområdet och inte enbart det som
allmänt rör en grundutbildad sjuksköterska.
Mål under rubriken färdighet och förmåga
Examensmålet visa förmåga att utförligt och självständigt bedöma och
hantera komplexa samband mellan symtom och objektiva tecken på
sjukdom och ohälsa hos patienter med behov av vård inom specialiseringens särskilda område, behandlar sambandet mellan lärandet och
erfarenhet och kommunikation om symptom på ohälsa. Målet tar
avstamp i den personcentrerade vården och patientens berättelse om
sina symtom vilket ställer krav på kunskap om objektivt mätbara
parametrar avseende personens hälsa. Specialistsjuksköterskan förväntas hantera komplexiteten i att symtom och tecken sällan stämmer överens och att upplevelse av sjukdom och diagnostisering av
densamma kan vara helt skilda fenomen genom livets olika skeden,
men också i samband med livets slut.
105
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I målet visa förmåga att utifrån ett evidensbaserat arbetssätt initiera och
medverka i forsknings- och utvecklingsarbete inom specialiseringens
särskilda område, förordas skrivningen om evidensbaserat förhållningssätt som öppnar upp för en forskningsmetodologisk mångfald,
tydlig problematisering av begrepp om evidens och en mångfald av
studie- och examinationsuppgifter.
Examensmålet visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov, upprätta
omvårdnadsplan samt leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder i
komplexa vårdsituationer, syftar till att lyfta kompetensen i att driva
en processorienterad omvårdnad baserat på systematiska bedömningar, planering och utvärdering av vidtagna åtgärder.
Målet visa förmåga att identifiera vad hälsa betyder för den enskilde
patienten och i teamet skapa förutsättningar för att hälsa främjas, betonar specialistsjuksköterskans hälsofrämjande funktion där hälsa är
något subjektivt och hälsofrämjande insatser därmed behöver utgå
från den enskilda personens tolkning av och reaktion på sin hälsosituation.
Målet visa förmåga att undervisa patienter, närstående och vårdpersonal utifrån olika didaktiska modeller och behov av lärande behandlar
kunskap gentemot patienten i fråga om lärande, kommunikation och
ledarskap i vården.
Mål under rubriken värderingsförmåga och förhållningssätt
Utifrån nuvarande principer om examensmålen som framgår av
avsnitt 5.1.4 gör utredningen tolkningen att målen under rubriken
värderingsförmåga och förhållningssätt även fortsatt bör utformas i
största möjliga mån likalydande för samtliga yrkesexamina inom
hälso- och sjukvårdens område. Då en modernisering har gjorts av
målen för läkarexamen anser utredningen att de målen även bör införas i den nya specialistsjuksköterskeexamen.
Följande examensmål har ändrats i enlighet med förslaget om en
förändrad läkarexamen förutom genom nedan tillägg om jämlik vård.
– visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt
förhållningssätt,
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– visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn
på patienten utifrån ett vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av etiska principer, jämlik vård och de mänskliga rättigheterna, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av att fortlöpande utveckla sin
kompetens och att ta ansvar för detta.
Utredningen föreslår således ett tillägg i ett examensmål utöver vad
som föreslås i läkarexamen i fråga om målet visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på patienten utifrån ett
vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av etiska principer,
jämlik vård och de mänskliga rättigheterna. Bakgrunden till detta är
Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter som
bland annat betonar rätten till lika värde, liv, frihet och personlig
säkerhet samt rätten att få åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska
hälsa. Kravet på jämlik vård är en förlängning av de mänskliga rättigheterna och betonar sjuksköterskans ansvar i allmänhet och en
specialistsjuksköterskas ansvar i synnerhet för att främja en jämlik
vård. Svensk lagstiftning och olika utredningar såsom Kommissionen
för jämlik hälsa (SOU 2017:47)106 betonar att ojämlik vård är särskilt
allvarligt för ett land som Sverige som i sitt löfte till befolkningen
anger att den enskilde ska erbjudas vård av hög kvalitet som utgår
från vårdbehovet samt från vetenskap och beprövad erfarenhet. Det
är framför allt i möten mellan patienten och vårdpersonalen som
ojämlikhet uppstår där specialistsjuksköterskan har ett stort ansvar
för att främja en jämlik vård.
Mål för specialistsjuksköterskeexamen
med särskilt område för specialisering
För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område
för specialisering mot anestesisjukvård ska studenten också
Målet visa fördjupad kunskap i etiologi, diagnostik och behandling av
hotande- eller manifest svikt i vitala funktioner hos patienter med behov av anestesisjukvård, har sin utgångspunkt i specialistsjuksköterskans ansvar för den sårbara och utsatta personen som i samband
106

Se även SOU 2016:55 och SOU 2017:4 från Kommissionen för jämlik hälsa.
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med anestesi riskerar hotande eller manifest svikt i vitala funktioner,
men som också inför anestesi kan uppvisa en komplex sjukdomsbild
för vilken kirurgisk behandling krävs. Etiologi avser sjukdomars
orsakssamband.
Examensmålet visa förmåga att självständigt övervaka patienter vid
lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter med vanligt förekommande tillstånd samt visa förmåga att handha medicinteknisk
apparatur med beaktande av ansvarsförhållande och säkerhet, och
målet visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora
olyckor och katastrofer, betonar båda specialistsjuksköterskans självständiga ansvar för personer som genomgår anestesi, analgesi och
sedering inom en högteknologisk vårdmiljö kännetecknad av omfattande medicinskteknisk apparatur. Målen knyter särskilt an till kärnkompetenserna säker vård och samverkan i team då arbete på
skadeplats innebär ett omfattande teamarbete med till exempel polis
och räddningstjänst.
För specialistsjuksköterske-examen med särskilt område för
specialisering mot intensivvård ska studenten också
– visa fördjupad kunskap i etiologi, diagnostik- och behandling av
patienter med hotande- eller manifest svikt i vitala funktioner,
– visa förmåga att handha medicinsk-teknisk apparatur med beaktande av ansvarsförhållanden och säkerhetsaspekter, och
– visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor
och katastrofer.
Intensivvård bedrivs inom ramen för en högspecialiserad och teknikintensiv vårdmiljö för ofta multisjuka personer med hotande eller
manifest svikt i vitala organ. Ovanstående mål syftar till att säkerställa kompetens inom personcentrerad vård av personer med
mycket komplexa sjukdomstillstånd, säker vård vid utövande av
teknikintensiv vård och samverkan i team vid stora olyckor eller
katastrofer.
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För specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för
specialisering mot operationssjukvård ska studenten också
– visa fördjupad kunskap i etiologi, diagnostik och behandling av
kirurgiska tillstånd samt kunskap om topografisk anatomi och om
kirurgiska operationsmetoder,
– visa förmåga att självständigt ansvara för, instrumentering, assistans, aseptik och infektionsförebyggande åtgärder, övriga medicinska åtgärder i samband med kirurgiska ingrepp, behandlingar och
undersökningar, och
– visa förmåga att hantera biologiska preparat samt handha medicinteknisk apparatur med beaktande av ansvarsförhållanden och säkerhetsaspekter.
Operationssjukvård bedrivs inom ramen för en högspecialiserad och
teknikintensiv vårdmiljö för sårbara personer med hotande eller
manifest svikt i vitala organ. Därför behöver operationssjuksköterskan fördjupade kunskaper i etiologi som avser sjukdomars orsakssamband. Vidare är sjuksköterskan specialiserad på topografisk anatomi vilket avser läran om organens och de olika strukturernas
inbördes lägen i kroppen. Det preventiva arbetet för operationssjuksköterskan är fokuserat på aseptiken i samband med en operation i syfte att förhindra uppkomsten av sjukdomsframkallande
mikroorganismer. Ovanstående mål syftar till att säkerställa kompetens inom personcentrerad vård och säker vård av personer som
ska genomgå kirurgi där operationssjuksköterskans preventiva arbete är centralt för att förhindra komplikationer och risker i samband
med en operation som sker genom samverkan i tvärprofessionella
team.
Utredningen väljer att inte lägga in målet – visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer, som återfinns i nuvarande examensbeskrivning, för alla olika områden för
specialisering som kan tänkas bli aktuella inom ramen för det öppna
området för specialisering då utredningen anser att det saknar relevans. Dock kan målet komma att vara synnerligen relevant för det
öppna specialiseringsområdet mot ambulanssjukvård.
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Mål under rubriken självständigt arbete (examensarbete)
Målet För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för
kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete)
om minst 15 högskolepoäng, ändras genom att det självständiga arbetets omfattning föreslås regleras.
Utredningen bedömer att en reglering av omfattningen för det
självständiga arbetet är nödvändig. För detta finns en rad skäl vilka
anges i det följande. Som ett resultat av UKÄ:s kvalitetsgranskning
av specialistsjuksköterskeexamen 2014 har i princip samtliga lärosäten själva valt att planera specialistsjuksköterskeutbildningen med
ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. En av anledningarna
till detta var att självständiga arbeten om 7,5 högskolepoäng i UKÄ:s
granskning inte ansågs leva upp till kraven i utbildningen.
Utredningens förslag innebär en harmonisering mot kraven för
det självständiga arbetet i magisterexamen inom ramen för de generella examina på avancerad nivå. I magisterexamen regleras det självständiga arbetet till att omfatta 15 högskolepoäng.
Ytterligare skäl till förslaget är att ett självständigt arbete om
15 högskolepoäng behövs för att klara kompetensförsörjningen på
sikt inom högskolan och för att öka graden av disputerade lärare i
specialistsjuksköterskeutbildningen. Studenterna måste även ges
bättre förutsättningar att gå vidare till utbildning på forskarnivå och
för detta ha de vetenskapliga kunskaper och förhållningssätt som
krävs för att dels klara av studier på forskarnivå, dels för att studenterna ska ha de bästa förutsättningarna för en framtida forskarkarriär.
Även om majoriteten av lärosätena redan i dag kräver att examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng så finns det undantag på vissa
utbildningar där omfattningen uppgår till 7,5 högskolepoäng. Utredningen anser att ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng bör så
långt som möjligt kopplas till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen och genomföras med koppling till VFU. Detta för att säkerställa den kliniska förankringen i utbildningen och ytterst i det självständiga arbetet. Detta kommer i högre utsträckning än i dag
möjliggöra ökad kvalitet både i VFU och i det självständiga arbetet
samt innebära optimering av utbildningstiden.
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Utredningen har även tagit del av synpunkter från vissa avnämare
som menar att utbildningen är för ”akademiserad” och att det självständiga arbetet upptar för mycket tid inom ramen för utbildningen.
Utredningen menar i motsats till det nyss nämnda att forskningsanknytningen i specialistsjuksköterskeutbildningen behöver stärkas
och för det krävs en reglering av det självständiga arbetet. I takt med
att vårdverksamheten blir alltmer kunskapsintensiv och komplex
krävs även att specialistsjuksköterskan står stadigt förankrad i fråga
om den vetenskapliga utvecklingen för att kunna bedriva en patientsäker vård. Ytterligare en anledning är de stora satsningar som görs
inom områden som life science, bland annat i form av statliga forskningsmedel, som bedöms kunna komma det vårdvetenskapliga området till del i större utsträckning än i dag.
Mål under rubriken övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en
verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är
anpassad efter behovet för respektive område för specialisering. Målet
är likalydande med nuvarande specialistsjuksköterskeexamen förutom en ändring i lydelsen respektive inriktning till respektive område för specialisering.
9.6.4

Exempel på särskilda områden för specialisering

Utredningen redovisar i det följande ett antal exempel på hur en ny
specialistsjuksköterskeexamen med särskilt område för specialisering kan planeras och delas in i olika områden. En ny specialistsjuksköterskeexamen med de examensmål som utredningen föreslår
innebär att lärosätena kan utforma nya utbildningar som var för sig
fokuserar på generella kunskaper och kompetenser i till exempel
primärvård/öppenvård och/eller utbildningar som fokuserar på mer
specialiserade kunskaper och kompetenser inom den öppna eller
slutna vården. Områdena nedan utgör som sagt endast exempel och
avser inte att vara heltäckande för de varianter av utbildningar som
kan startas vid lärosätena.
Utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård drivs starkt mot
öppna vårdformer utanför de specialiserade sjukhusens väggar. Det
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ställer krav på en specialistsjuksköterskeexamen som är flexibel och
som har möjlighet att utformas i enlighet med vårdens behov. Utredningen erfar att vårdgivare med nuvarande utbildnings utformning
med ett antal fasta inriktningar gett uttryck för att dessa är cementerande och förhindrar en dynamisk utveckling i utbildningen utifrån vårdens förändrade behov. Utredningen har även fått uppfattningen att vårdgivarna inte tar om hand sjuksköterskors specialisterfarenhet då flertalet specialistsjuksköterskor varken får högre lön
eller mer kvalificerade arbetsuppgifter efter genomgången utbildning. Genom utredningens förslag med en mer flexibelt utformad
specialistsjuksköterskeexamen ges vårdgivarna större möjlighet att
genom samverkan med högskolan vara med och påverka utformningen efter behoven i vården. Med dagens utformning av specialistutbildningen har detta inte varit möjligt. Lärosätena har inte heller
enligt utredningens redogörelse över de inriktningar som startats
inom ramen för den tolfte inriktningen, använt sig av den möjlighet
att rikta utbildningens innehåll helt mot den öppna vården. Se även
avsnitt 6.4.2.
Nedan följer ett antal exempel på nya områden för specialisering
som kan utvecklas av lärosätena, både inom öppen vård och sluten
vård.
Hemsjukvård
Hälso- och sjukvård organiseras i stor utsträckning i människors
hem eller kommunala boendemiljöer. Det kan handla om allt från
äldrevård i hemmet till vård i livets slutskede av personer i olika faser
i livscykeln. Även högteknologisk vård kan ges i hemmet med hjälp
av respirator eller i form av hemdialys. För den här vården krävs specialistsjuksköterskor med särskild kompetens som kan utgöra en
länk mellan sjukhuset och vård i hemmet samt kunskap om utformningen av vård i en hemlik miljö. En specialistutbildning i hemsjukvård skulle möta såväl dagens som framtidens krav på att vården ska
bedrivas nära de patienter som behöver den.
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Dagkirurgi
Cirka 70 procent av den kirurgiska vården i Sverige sker i form av
dagkirurgi. Den här vården utgörs bland annat av specifika förberedelser, anestesiformer, postoperativ vård och uppföljning. En mängd
ingrepp, såväl allmänkirurgiska som gynekologiska och ortopediska,
genomförs som dagkirurgi. Inom dagens befintliga specialistutbildningar i kirurgi utgörs dagkirurgin av en mycket liten del. Eftersom
dagkirurgin skiljer sig på ett omfattande sätt från den högspecialiserade och nivåstrukturerade kirurgin inom slutenvården (thoraxkirurgi, neurokirurg, transplantationer och avancerad tumörkirurgi)
skulle det vara motiverat att differentiera specialistutbildningen till
två olika områden för specialisering inom ramen för den nya utbildningen: en för dagkirurgi och en för högspecialiserad kirurgi.
Barnhälsovård
Dagens specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och
ungdomar ska täcka in kunskaper inom såväl barnhälsovård som
avancerad pediatrisk vård inom sjukhusets väggar. Att fördjupa både
den öppna och slutna vården för barn med dess omfattande komplexitet inom ramen för en ettårig utbildning är för lärosätena en
betydande utmaning, enligt vad utredningen erfar. Samhällets förändring och komplexiteten i att vara barn och förälder i relation till
familjeliv, förskola, skola och yrkesliv ställer stora krav på hälsofrämjande insatser inom barn- och elevhälsovård vilket motiverar att
man differentierar specialistutbildningen i två olika områden för
specialisering. En för barnhälsovård och en för den högspecialiserade
barnsjukvården i slutenvården.
Barnintensivvård
Den befintliga inriktningen mot intensivvård är till största delen utformad till att omfatta vuxna personer med intensivvårdsbehov. Behovet av sjuksköterskor med spetskompetens inom barnintensivvård är
väl dokumenterat vad gäller efterfrågan i Sverige. Den nya specialist-
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sjuksköterskeutbildningen möjliggör en specialistutbildning helt inriktad på intensivvård för barn där ett års studier väl täcker kunskapskraven inklusive examensarbete och verksamhetsförlagd utbildning.

9.7

Vilka krav ska ställas för antagning
till specialistsjuksköterskeutbildningen?

Utredningens bedömning: Krav på särskild behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen kan utgöra ett hinder för försörjningen av specialistsjuksköterskor.
Om universitet och högskolor uppställer krav på särskild
behörighet i form av arbetslivserfarenhet kan inte de individer
som saknar arbetslivserfarenhet antas till utbildningen.
Eftersom kravet får antas vara väl känt av presumtiva specialistsjuksköterskestudenter medför detta sannolikt även att färre
sjuksköterskor ansöker till utbildningen. Förmodligen är det rimligt att anta att utan krav på särskild behörighet skulle fler kunna
antas till specialistsjuksköterskeutbildningen.
Eftersom krav på särskild behörighet regleras i högskoleförordningen och gäller för all högskoleutbildning skulle konsekvenserna av ett borttagande av kravet ske enbart för specialistsjuksköterskeutbildningen. Utredningen bedömer inte att det är
befogat att ta bort möjligheten att ställa krav på särskild behörighet för specialistsjuksköterskeexamen.
Krav på särskild behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen bör fortsatt vara upp till respektive lärosäte att besluta om. Utredningen vill dock särskilt betona att de
krav som ställs på särskild behörighet måste vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det
innebär att lärosätena inte ska uppställa krav på arbetslivserfarenhet av mer allmän karaktär utan att erfarenheten måste vara
helt nödvändig för området för utbildningen.
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Överväganden
Enligt direktiven ska utredaren analysera och bedöma om lärosätenas krav på särskild behörighet i form av arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen utgör ett hinder för
försörjningen av specialistsjuksköterskor, och i det fall utredaren
anser att kravet är ett hinder, bedöma vilka konsekvenser en ändring
av denna ordning skulle innebära för nyutexaminerade specialistsjuksköterskors praktiska och kliniska färdigheter, och vid behov
lämna rekommendationer till universitet och högskolor om hur
sådana hinder kan motverkas.
Enligt bestämmelserna om tillträde till högskoleutbildning på
avancerad nivå i 7 kap. högskoleförordningen kan lärosätena ställa
upp krav på särskild behörighet för tillträde till en utbildning. Sådana
krav ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Av regeringens propositioner på området107 framgår att syftet
med de särskilda behörighetskraven är att ange de specifika krav som
behövs för att klara en viss utbildning. Vidare anför regeringen att
om det är möjligt att ställa krav som inte är helt nödvändiga för att
kunna tillgodogöra sig utbildningen, kan det finnas en risk för att
krav som inte fyller någon funktion för utbildningen ställs upp och
därmed innebär onödiga hinder för att kunna antas.
Krav på särskild behörighet gäller inte bara för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen utan gäller för all högskoleutbildning där särskild behörighet kan anses vara ett nödvändigt krav att
ställa för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Utredningen har inte för avsikt att föreslå en ändring av denna
ordning för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen utan
anser i likhet med vad som gäller i dag att det är lärosätena som är
bäst lämpade att besluta om krav ska uppställas.
Utredningen erfar att vissa högskolor har valt att ta bort kravet
på arbetslivserfarenhet i sin helhet medan andra högskolor har valt
att ha det kvar. Åsikterna bland utbildningens intressenter går isär
om huruvida det är rimligt att ställa krav på arbetslivserfarenhet för
tillträde eller inte. Här finns framför allt två falanger, för och emot
kravet.
107

Prop. 2004/05:162 Ny värld – ny högskola. Prop. 2017/18:204. Fler vägar till kunskap – en
högskola för livslångt lärande.
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Av utredningens frågeformulär framgår att en majoritet av de svarande organisationerna ställer sig positiva till krav på arbetslivserfarenhet och en stor andel anser även att krav på arbetslivserfarenhet är helt nödvändigt.
De som förordar ett krav menar att arbetslivserfarenhet är en förutsättning för att klara av specialistutbildningen då studenten måste
vara trygg i sin yrkesroll som sjuksköterska innan ny specialiserad
kunskap kan adderas till de befintliga kunskaperna. Andra fördelar
som anges är arbetslivserfarenheten gör att studenterna efter avklarad specialistsjuksköterskeutbildning känner sig tryggare i sin roll
och klarar av att arbeta självständigt i högre utsträckning än de studenter som inte har arbetat före påbörjad utbildning.
De lärosäten som tagit bort kravet har anfört till utredningen att
den arbetslivserfarenhet som en student har skaffat sig sällan är inom
det område som utbildningen behandlar. Kravet riskerar därför att
bidra till orättvisa och ojämlikhet till nackdel för de studenter som
inte har haft möjlighet av olika skäl att skaffa sig arbetslivserfarenhet. En annan nackdel som uppges är att studenter som är studiemotiverade efter sjuksköterskeexamen inte kan påbörja specialistsjuksköterskeutbildning direkt. Andra nackdelar som framhålls är
att om studenterna har bildat familj har de en ökad ekonomisk försörjningsbörda och därmed svårare att klara av studierna inom avsatt
tid eftersom de ofta måste arbetar parallellt. Det uppges då vara en
större risk att studenterna gör studieuppehåll eller avbryter utbildningen.
En relativt stor enighet verkar finnas bland de avnämare som
utredningen varit i kontakt med angående att krav på särskild behörighet inte behöver uppställas som krav för tillträde till specialistinriktningarna anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård. Nyss nämnda utbildningar behandlar helt nya kunskapsområden som studenten inte varit i kontakt med i sin sjuksköterskeutbildning.
Krav på särskild behörighet i form av arbetslivserfarenhet för
tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen minskar troligen
antalet studenter som antas till utbildningen eftersom kraven måste
mötas av de sökande för att antas. De studenter som inte kan nå
kraven söker sannolikt inte heller utbildningen.
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9.8

Hur kan samverkan mellan lärosäten
och vårdgivare förbättras?

9.8.1

Pågående samverkan på flera nivåer

Överväganden och förslag

Utredningens bedömning: Samverkan pågår mellan lärosäten
och vårdgivare i hela landet och på olika nivåer men kan endast
ske på frivillig grund och om båda parter är villiga att samverka
om gemensamma frågor för att ge det som parterna är fullt ut
överens om.
Samverkan mellan lärosäten och vårdgivare om specialistsjuksköterskeutbildningen pågår till exempel i form av anställningar.
Samverkan sker även mellan lärosäten sinsemellan på nationell
nivå och inom en region.
Omfattningen av samverkan varierar men den samverkan som
bedrivs sker inom de områden där parterna ser behov av att samverka, vilket sker mest frekvent inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen.
Det finns hinder för samverkan mellan olika myndigheter och
organisationer i form av vissa sekretessbestämmelser. Därtill är
högskolorna konkurrenter i fråga om att attrahera studenter till
sina respektive utbildningar, vilket i vissa fall kan utgöra hinder
för samverkan.
Båda parters autonoma beslutanderätt innebär att parterna inte
har ett reellt mandat att påverka de beslut som fattas i den andra
partens organisation. Detta utgör inte sällan grund till missnöje
mellan olika representanter för de samverkande organisationerna.

Överväganden
Det saknas regler i lag eller förordning om krav om samverkan mellan lärosäten och vårdgivare. I det fall frågor som gäller samverkan
mellan lärosäten och vårdgivare anses behöva regleras görs detta
genom avtal mellan respektive aktör, vilket även betonas i fråga
om specialistsjuksköterskeutbildningen i principöverenskommelsen mellan stat och vissa landsting 2002. Se vidare avsnitt 5.5.2.
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Regeringen betonar i den senaste forskningspolitiska propositionen108 vikten av att samverkan är en naturlig och integrerad del av
lärosätenas uppgifter att anordna utbildning och bedriva forskning.
Mer specifikt anges även att varje universitet och högskola bör stärka
samverkan utifrån sina specifika förutsättningar.
Enligt vad utredningen erfar pågår en omfattande samverkan mellan lärosäten och vårdgivare såväl med landsting, kommuner och
privata aktörer i hela landet. Omfattningen av samverkan varierar
liksom vilka frågor det samverkas om samt på vilken nivå och i vilka
slags organ som samverkan sker. Den mest frekventa samverkan sker
i frågor som rör planeringen av placeringar inom den verksamhetsförlagda utbildningen.
Utredningen erfar dock att parterna som samverkar upplever i
relativt stor omfattning att samverkan inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Eftersom samverkan sker på många olika nivåer och
inom olika frågor är det svårt för utredningen att klargöra vad som
brister. Utredningens uppfattning är att i de fall samverkan inte upplevs fungera beror detta oftast på att samverkan inte sker mellan
representanter som har det reella beslutsmandatet inom respektive
organisation. En annan faktor som spelar in är att samverkan uppges
vara i hög grad personbundet och på så sätt kopplat till att en person
anser att samverkan är viktig. Om en person som varit central för
samverkan slutar så kan det påverka så pass mycket att samverkan
helt upphör.
Då lärosätena och vårdhuvudmännen båda är autonoma organisationer med sina egna mål för verksamheten och ekonomiska krav
bedömer utredningen att den samverkan som sker är den samverkan
som är möjlig med nuvarande ansvarsfördelning och bestämmelser.
UKÄ och Socialstyrelsen har i sitt uppdrag om samverkan kring
kompetensförsörjningsfrågor kartlagt samverkan (se även avsnitt 6.13.2). Myndigheterna redovisar att samverkan mellan huvudmän och lärosäten försvåras av att de har olika uppdrag (regionalt
uppdrag kontra nationellt uppdrag). Vidare ser myndigheterna att
lärosätena konkurrerar delvis med varandra gentemot sjukvårdshuvudmannen, vilket kan få negativa konsekvenser för exempelvis
samordningen av VFU-platser. Gemensamma målbilder, ett gemensamt språk samt en uttalad vision för vad samverkan förväntas uppnå
108

Prop. 2016/17:59. Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.
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eller leda till är faktorer som identifierats som viktiga för att samverkan ska fungera. Detta gäller såväl samverkan mellan huvudmän
och lärosäten, som samspelet mellan den regionala och den nationella
nivån. Om utgångspunkterna för dialogen mellan den regionala samverkan som pågår, skiljer sig åt allt för mycket, riskerar centrala diskussioner om exempelvis dimensionering i stället att föras utifrån
behov och förutsättningar i den enskilda samverkan snarare än utifrån
ett nationellt perspektiv. Huvudmän och lärosäten har delvis olika
uppfattning om vad som krävs för en framgångsrik samverkan men
samstämmighet råder om att roller och uppdrag behöver blir tydligare,
att kunskaps- och faktaunderlag bör samordnas bättre samt att färdriktningen ur ett nationellt perspektiv bör bli tydligare.109
Svaren från utredningens frågeformulär som framgår av bilaga 5,
förstärker det som nämnts inledningsvis om samverkan, nämligen
att den sker på olika nivåer. Samverkan sker dels på lärosätesnivå,
dels på programnivå och mellan respektive inriktningar. Samverkan
sker ofta i form av olika nätverk. Det finns exempel på samarbeten
mellan lärosäten som ligger i varandras geografiska närhet som har
ett mer institutionaliserat samarbete. Ett exempel som lyfts är samarbetet mellan lärosätena i södra Sverige inom ramen för Lärosäten
Syd.
9.8.2

Avtal motsvarande ALF-avtalet bör ingås
mellan staten och vårdgivare

Utredningens förslag: Ett avtal motsvarande det så kallade ALFavtalet ska ingås mellan staten och vårdgivare för utbildningar
som leder till specialistsjuksköterskeexamen och avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.
I avtalet ska parterna överenskomma om samarbete om utbildning för ovan nämnda grupper, om vårdvetenskaplig forskning
samt utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Därutöver ska avtalet reglera statens ersättning till vårdgivarnas
åtaganden att medverka i specialistsjuksköterske- och avancerad
klinisk specialistsjuksköterskeutbildning samt för den vårdvetenskapliga forskningen.
109

Samverkan om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården – Årsrapport för 2017. Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.
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Överväganden
Utgångspunkt för utredningens förslag i denna del utgörs av ALFavtalet (se avsnitt 6.13.2) som reglerar bland annat samarbete mellan
landsting och universitet, statens ersättning till landstingen för medverkan i den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare samt
utvecklingen av den kliniska forskningen och utvecklingen av hälsooch sjukvården.
I propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar
och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) aviserar regeringen en
satsning på en försöksverksamhet för att få en starkare vetenskaplig
grund i skolan. Syftet är att pröva och utveckla modeller som kan
stärka den praktiknära forskningen och som kan lägga grunden till
robusta strukturer för samverkan mellan de som är verksamma i
skolväsendet och på universitet och högskolor. Regeringen lyfter
fram att kunskaper och erfarenheter från det så kallade ALF-avtalet
inom hälso- och sjukvården bör kunna tas tillvara när försöksverksamheten utformas.110
Utredningen delar regeringens bedömning i fråga om att erfarenheterna från ALF-avtalet även kan tas tillvara inom utredningens
uppdrag i fråga om samverkan inom olika delar i specialistsjuksköterskeutbildningen.
När det gäller frågan om nationell styrning i samverkan har även
UKÄ och Socialstyrelsen inom ramen för myndigheternas samverkansprojekt lyft fram viktiga faktorer för samverkan. Frågor och
förslag om styrning är en av de frågor som engagerar parterna i störst
utsträckning. Struktur på regional och nationell nivå, tydliga roller,
uppdrag och ansvar, process och finansiering är de förutsättningar
som är särskilt betydelsefulla för att långsiktiga samverkansarenor
ska kunna skapas och upprätthållas.111
Utredningen menar att ett avtal motsvarande ALF-avtalet bör
inrättas för specialistsjuksköterskor och avancerade kliniska specialistsjuksköterskor. Utredningen har i detta betänkande valt namnet
VULF-avtal för specialistsjuksköterskors motsvarighet till ALFavtalet. VULF står för vårdvetenskaplig utbildning, lärande och
forskning.
110

Prop. 2016/17:50, s. 105.
Samverkan om kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården – Årsrapport för 2017. Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.
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För att ett VULF-avtal ska komma till stånd och få samma
genomslagskraft som ALF-avtalet, krävs att staten och vårdgivarna
når enighet i frågor som rör utbildning om den vårdnära forskningen
samt utvecklingen av hälso- och sjukvården i frågor som rör specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor.
Avtalets målsättning är att skapa bättre förutsättningar för både
staten och vårdgivarna i fråga om ökad kvalitet i VFU och skapa
bättre möjligheter till uppföljning av hur de statliga VFU-medlen
användas.
Staten som avtalspart företräder statliga universitet och högskolor men även de enskilda utbildningsanordnarna ska ges möjlighet
att delta, anser utredningen. Samtliga aktörer inom ett landsting eller
en kommun som bedriver skattefinansierad vård och som för sin
verksamhet har behov av specialistsjuksköterskor och avancerade
kliniska specialistsjuksköterskor bör vara inkluderade i avtalet för att
bidra till att säkerställa att VFU kan bedrivas i enlighet med kraven
i utbildningen samt med hög kvalitet. Därför bör i enlighet med vad
som stipuleras i ALF-avtalet, landsting som ingår avtal med en privat
vårdgivare säkerställa att utbildning och forskning kan utföras med
hög kvalitet även hos den vårdgivaren.
Utöver det nationella VULF-avtalet bör det inrättas regionala
VULF-avtal. I de regionala avtalen regleras bland annat hur de enheter som ska bedriva verksamhetsförlagd utbildning ska utses, inrättandet av ett gemensamt ledningsorgan samt hur den gemensamma
prioriteringen och fördelningen av ersättningen för utbildning och
vårdnära forskning ska ske.
Utredningen menar att det finns skäl att införa ett centralt
VULF-avtal som tydliggör att uppdraget i fråga om VFU är ett
gemensamt ansvar för vårdgivare och universitet i fråga om utformning och genomförande, detta i syfte att säkerställa tillräcklig mängd
VFU-platser av hög kvalitet.
Inför att staten övertog huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningarna 2002 beslutade riksdagen utifrån propositionen Nytt
huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar (prop. 2000/01:71)
att universitet och högskolor bör samverka med landstingen och
andra vårdgivare så att praktikplatser tillhandahålls i tillräcklig omfattning och för att utveckla en väl fungerande klinisk praktik. Vidare
anges i propositionen att den kliniska praktiken bör regleras i avtal
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mellan respektive högskola och landsting. Om inte annat överenskoms mellan högskola och landsting, bör landstinget få ersättning
från högskolan för den kliniska praktik som är förlagd till landstingets
verksamheter, med 1 200 kronor per student och praktikvecka.
Även om den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, i ovan
proposition kallad klinisk praktik, enligt avtal ska genomföras i
landstingen eller annan vårdgivares regi är ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningen inte ett delat ansvar utan ankommer
på högskolan eftersom kurserna examineras i högskolan utifrån
målen i examensbeskrivningen. Lärosätena är därmed beroende av
vårdgivare för att kunna genomföra utbildningen med hög kvalitet i
den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
Det har gått cirka 15 år sedan riksdagens ställningstagande kring
frågan om samverkan och avtal för VFU. Trots det kvarstår många
problem inom VFU. Det är framför allt bristen på VFU-platser som
leder till konsekvenser så som färre antagna och examinerade studenter på specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna.
Bristen på VFU-platser, trots att VFU-avtal har ingåtts mellan
vårdgivare och lärosäten leder till att samhället inte får tillgång till
det antal specialistsjuksköterskor som det finns behov av eftersom
färre kan antas till utbildningen. Bristen beror även till stor del på
faktorer såsom klinikernas storlek, patientunderlag och tillgången på
kvalificerade kliniska handledare.
Ur landstingens perspektiv kan bristen förklaras utifrån en rad
faktorer. Det delade ansvaret mellan olika delar inom landstingets
olika förvaltningar riskerar skapa otydlighet och att frågor hamnar
mellan stolarna, vilket förstärks ytterligare när lärosätena kommer in
i bilden. Det saknas dessutom strategier inom landstinget för hur
VFU-platserna ska frambringas. Dessutom leder organiseringen av
framtidens hälso- och sjukvård med utflyttning av patienter och personal från akutsjukhusen till förändrade förutsättningar för VFU.
Även vårdvalen innebär att VFU ska anpassas till fler arbetsgivare så
som kommuner och privata vårdgivare. 112
Dessutom är kraven i avtalen på VFU:s omfattning som vårdgivaren ska leverera alltför generellt formulerade och i vissa fall saknas helt uppgifter om omfattning. Om krav på omfattning och kvalitet i VFU skulle ställas ökar möjligheterna att i högre utsträckning
112

Kompetensförsörjning i vården – utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor. Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting, projektrapport (nr 10/2013).
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än i dag säkra tillgången på VFU-platser och i förlängningen bidra
till att åtgärda utmaningarna med landstingens kompetensförsörjningsuppdrag.113
Avnämare framhåller till utredningen att det under senare år uppstått oklarheter om beloppets storlek samt att ersättningen inte uppges täcka de kostnader som vårdgivarna har för VFU. Det finns
därför skäl att se över ersättningen, anser utredningen. Utredningen
har dock inte inom uppdraget haft möjlighet att föreslå VFU-ersättningens storlek. I konsekvensbeskrivningen som framgår av kapitel 10, redovisas olika kostnadsberäkningar men beräkningen av
VFU-ersättningen kräver fortsatt beredning inom Regeringskansliet.
För att komma till rätta med frågan om försörjningen av VFUplatser menar utredningen att det krävs tydliggörande av ansvaret för
VFU inom vårdgivarens organisation. Även styrning och incitament
krävs för att möjliggöra att antalet platser med erforderlig kvalitet
ska kunna frambringas. VFU behöver kravställas i fråga om omfattning och kvalitet.
I likhet med bedömningen som görs av revisorerna i Stockholms
läns landsting menar utredningen att kraven även bör vara uppföljningsbara så att en god kvalitet kan nås. Detta inte minst för att
ökade krav och uppföljning leder till tydliggörande och effektivare
resursutnyttjande av VFU-medlen. Det är viktigt både för vården,
lärosätena och inte minst för staten att kunna följa hur medlen
används.
Nuvarande avtal innehåller en alltför generell formulering om att
vårdgivaren ska tillhandahålla utbildningsplatser och i flera avtal saknas uppgifter om omfattning på VFU.114 Det krävs därför ett VULFavtal som fastställer omfattning och ersättning i enlighet med ALFavtalet.
Utredningen menar att ett nationellt avtal även bör fastställa
statens ersättning till vårdgivarna för deras medverkan i den verksamhetsförlagda utbildningen. VFU-ersättningens storlek bör bli
föremål för en översyn för att säkerställa rätt nivå.
Genom ett nationellt avtal ska även det maximala antalet utbildningsplatser som staten ersätter lärosätena för fastställas. Det kan
invändas att ett avtal inskränker lärosätenas egna dimensionering av

113
114

Ibid.
Ibid.
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utbildningsplatser utöver det av staten angivna antalet platser. Tvärtom menar utredningen att lärosätena även med ett avtal fortsatt
kommer kunna erbjuda fler utbildningsplatser än vad staten ger
ersättning för men får då bekosta en utökning av antal platser och
ökade VFU-kostnader inom ramen för det egna anslaget.
Enligt utredningens mening kommer avtalet medföra att planeringsförutsättningarna gällande utbildningarnas volymer ökar både
för lärosätet och för vårdgivaren samt innebära att kvaliteten i den
verksamhetsförlagda utbildningen ökar. Detta eftersom båda parter
genom avtalet får bättre möjligheter att anpassa omfattningen och
tidpunkten för den verksamhetsförlagda utbildningen i förhållande
till vårdverksamheten. Genom att antalet VFU-platserna regleras
nationellt kommer respektive vårdverksamhet kunna ta ställning till
vad de kan erbjuda och tillskapa platser utifrån behov i ökad grad än
i dag. När vårdverksamheten vet vilket antal platser de förväntas
ställa till förfogande ökar planeringsmöjligheterna och även kvaliteten i VFU.
Förslaget underlättar även högskolornas administrativa börda då
de slipper ingå avtal med flera olika vårdgivare som de i dag själva
förhandlar om. VFU-planeringen är en del av verksamheten vid lärosätena som i dag kostar stora resurser i form av personalåtgång. Ett
avtal ökar därmed effektiviteten för både lärosäten och vårdgivare
genom att förutsättningarna för VFU är klarlagda. Dessutom kommer statens medel att styras och landa där medlen behövs. Genom
enhetliga avtal uppnås synergieffekter så som ökad transparens i
användning av medel och ger möjlighet till ökad uppföljning både på
nationell och regional nivå.
Studenternas möjlighet att få utbildning inom delar av hälso- och
sjukvårdsverksamheter som bedrivs av kommuner och privata vårdgivare kommer att öka kvaliteteten i den verksamhetsförlagda utbildningen. Hittills är detta verksamheter som studenterna endast kommit i kontakt med i begränsad omfattning vilket är till nackdel både
för studenter och patienter.
I avtalet bör även regleras att vårdgivaren garanterar att det finns
handledare med rätt kompetens för att ta emot studenter. Genom
statens ersättning för utbildningsdelen tillförs vårdgivarna resurser
som kan användas till utbildning och stöd för handledare.
I en studie från Högskolan i Gävle betonas vikten av planering
och stöd för att den kliniska handledaren ska fungera på bästa sätt.
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Andra viktiga faktorer var en god och tydlig kommunikation, tillgängliga strategier och ett uttalat gemensamt ansvar.
Utredningen erfar att de kliniska handledarna är en mycket viktig
del av en fungerande VFU. Tillgången på kliniska handledare i vården kan avgöra om en vårdgivare kan ta emot studenter på VFU och
i vilken omfattning.
Utredningen menar att andelen vårdvetenskaplig forskning behöver öka varför en satsning på ökade forskningsmedel behövs. Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor utgör en av de största yrkesgrupperna i vården varför den vårdvetenskapliga forskningens betydelse för en evidensbaserad vård knappast kan underskattas. Det
säkerställer i ökad grad även att sjuksköterskan kan utföra sitt arbete
i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet115.
Inom ramen för VULF-avtalet ska även statens ersättning för
landstingens medverkan i den vårdnära forskningen regleras. Fördelningen av forskningsmedlen ska liksom i ALF-avtalet grundas på
en noggrann genomgång av forskningskvalitet etc., och inom ramen
för samverkan som sker i regionen kan vårdgivare och lärosäte komma överens om medel för vårdforskning och hur dessa ska fördelas.
En ökad andel forskningsmedel för den vårdvetenskapliga forskningen tydliggör och synliggör behovet av vårdnära forskning inom
områden där specialistsjuksköterskan och den avancerade kliniska
specialistsjuksköterskan verkar. Ytterligare medel ökar även möjligheten att specialistsjuksköterskan ska välja att vilja bedriva ytterligare forskning vilket stärker vårdens kvalitet. Den vårdvetenskapliga
forskningen är dessutom ett område som behöver beforskas ytterligare vilket kommer att kunna tydliggöras genom att medel tillförs
inom VULF-avtalet.
Staten ska i enlighet med ovan lämna ersättning till landstingen för
den vårdnära forskningen. Utredningen gör bedömningen att forskningsmedlen bör utgå med en omfattning av 200 miljoner kronor
fortvarigt per år. Den faktiska summa som anses behövlig får staten
och vårdgivare dock överenskomma om vid förhandling av ett VULFavtal. Medlens storlek motsvarar en tredjedel av de så kallade ALFmedlen som uppgår till 1,1 miljarder kronor per år (se kapitel 10).

115

Se 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).
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Förenade anställningar

Utredningens förslag: En ändring ska göras i 3 kap. 8 § högskolelagen och i 4 kap. 2 § högskoleförordningen enligt följande.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att en anställning som lärare vid en
högskola skall vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än
som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för utbildning och forskning inom medicin och vårdvetenskap. En förenad anställning får innehas bara av den som uppfyller behörighetskravet för båda anställningarna. Den ordning som gäller för
anställning av lärare ska gälla också för den anställning som ska
vara förenad med läraranställningen. Innan någon anställs som
lärare skall sjukvårdshuvudmannen ges tillfälle att yttra sig i
ärendet, om anställningen ska vara förenad med en anställning vid
en sjukvårdsenhet.
En högskola får, efter medgivande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i 3 kap. 8 § högskolelagen, besluta om att en
anställning som professor eller lektor vid högskolan ska vara förenad med en anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten
för utbildning och forskning inom medicin och vårdvetenskap. I
utbildning och forskning vid en sådan enhet räknas odontologisk
utbildning och forskning in.

Överväganden
Förenade anställningar regleras i högskolelag och högskoleförordning. Av högskolelagen framgår att en anställning som lärare vid en
högskola får vara förenad med en anställning som specialistutbildad
läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än som läkare
vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. Detta betyder att även andra yrkeskategorier än
läkare och tandläkare kan komma i fråga för en förenad anställning vid
en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och
forskning. En specialistsjuksköterska och på sikt även en avancerad
klinisk specialistsjuksköterska, kan därmed verka inom en sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning.
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Regeringen lyfter i den senaste forskningspolitiska propositionen116 fram vikten av att samverka genom adjungerande anställningar
och anser att ett syfte med anställningarna är att i undervisningen
engagera kvalificerade personer med en huvudsaklig sysselsättning
inom någon annan verksamhet än högskolan. Vidare anser regeringen att sådana anställningar kan utgöra en brygga mellan högskola
och andra samhällsområden. Utredningen delar regeringens bedömning liksom det stora flertalet avnämare som utredningen varit i
kontakt med.
Enligt vad utredningen erfar förekommer det vid vissa universitet
och högskolor att specialistsjuksköterskor har sin anställning hos en
organisation, oftast ett lärosäte, men att en del av arbetstiden är förlagd till en annan organisation, såsom landsting eller region. Benämningen på den här formen av anställning varierar i både hälso- och
sjukvården och vid olika lärosäten. De begrepp som förekommer är
förenad anställning, delad anställning och kombinationsanställning.
I detta betänkande används antingen förenad anställning när det är
fråga om en anställning i enlighet med bestämmelser i lag117, eller
delad anställning för de fall regleringen är oklar.
Utredningen erfar att eftersom specialistsjuksköterskans anställning sällan är en förenad anställning i enlighet med kraven i lag och
förordning utan en anställning där villkoren kan variera stort mellan
respektive anställning, saknas det inom specialistsjuksköterskeprofessionen även en gemensam terminologi för själva anställningen.
Det saknas således även enhetlighet och transparens i fråga om villkor för anställningen. Utredningen menar att oklarheterna om förenade anställningar för specialistsjuksköterskor beror på att det
saknas formella beslutsstrukturer i den utsträckning som skulle behövas för att besluta om förenade anställningar enligt bestämmelser
i högskolelag och högskoleförordning. Det som saknas är strukturer
för lärosäte och vårdgivare att gemensamt överenskomma om villkoren för anställningen. För förenade anställningar finns krav i författning på vissa villkor men då dessa inte används saknas en enhetlighet som även försvårar för specialistsjuksköterskor att komma i
fråga för förenade anställningar.
För specialistsjuksköterskor innebär de oklarheter som beskrivits
ovan, med olika former för anställning och enhetlig benämning av
116
117

Prop. 2016/17:50.
3 kap. 8 § högskolelagen och 4 kap. 2 § högskoleförordningen.
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den samma, att villkoren för varje anställning måste förhandlas mellan parterna i organisationer som saknar relevanta samverkansforum
med mandat att fatta beslut. Oklarheterna för att komma i fråga för
en kombinations- eller delad anställning upplevs av de intressenter
som utredningen varit i kontakt med som att det är upp till den
enskilde specialistsjuksköterskan i fråga att både ta initiativet till och
att ”ordna” med det praktiska arbetet för att få till stånd anställningen. Det nätverkande och den förankring hos respektive verksamhetsledning som krävs för att få till stånd en delad eller förenad
anställning, framhålls som avgörande men även krävande för den
enskilde. Det saknas till exempel transparens och förutsebarhet om
vilka kompetenskrav som krävs för att komma i fråga för en delad
eller förenad anställning vilket utredningen menar gynnar informella
strukturer.
Effekterna av avsaknaden av tydliga kriterier och ansökningsprocesser har även belagts i forskning. Inom bland annat det genusvetenskapliga forskningsområdet har det visat sig att kvinnors och
mäns horisontella fördelning i akademin, där män i huvudsak återfinns inom naturvetenskap, teknikvetenskap och medicin medan
kvinnor främst är verksamma inom vårdvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, leder till att kvinnors konkurrens om befintliga
forskningsresurser är vida större än mäns. Det betonas till fördel för
kvinnor vikten av att beredningsprocessernas innehåll och genomförande består av tydliga kriterier och genomskinlighet för att kvinnor inte ska missgynnas vid till exempel forskningsansökningar och
rekryteringar.118
Det är dock positivt att mer än hälften av universitet och högskolor, 60 procent, uppger att de har kliniska lektorat i verksamheten (2017). Antalet kliniska lektorat varierar mellan 15 och 30
stycken vid vissa universitet och för högskolorna mellan 1 och 5
stycken. Drygt 40 procent av universiteten och högskolorna har
inrättat kliniska professorer i vårdvetenskap (2017). Antalet kliniska
professorer varierade mellan 1 och 4 stycken. 119
Av UKÄ:s statistik och utredningens eget insamlade material
framgår att medelåldern är hög för forskande och undervisande
118

Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt. Bondestam och Grip (2015:1).
119
Sammanställning av professorsnätverket i omvårdnad/vårdvetenskap. Anna Ehrenberg. (2018).
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personal inom området hälsovetenskap, inte minst för anställningskategorierna lektor och professor där medelåldern är i åldersspannet
54–60 år. Samtidigt har antalet doktorander mätt i antal helårsstudenter inom ämnet omvårdnad sjunkit mellan åren 2011–2017.120
Utredningen erfar att efterfrågan och intresset för förenade
anställningar är stort från specialistsjuksköterskor. Till fördelarna
uppges att specialistsjuksköterskan som innehar en förenad anställning utgör en nod eller central punkt för samverkan mellan båda
verksamheterna samt utgör stöd för de kliniska handledarna i fråga
om till exempel utbildningens examensmål och är ett stöd för studenterna i VFU.
Det är dessutom av största vikt att lärarna på specialistsjuksköterskeutbildningen håller sig uppdaterade om vårdens utveckling
för att utbildningen ska kunna utformas och utvecklas på ett kvalitetssäkert sätt, med hänsyn både till vårdens utveckling och aktuell
vårdvetenskaplig forskning. Det handlar bland annat om nya arbetssätt som utvecklas och olika handhavanden i mötet med patienterna.
Vården ska även utföras i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet varför forskningsanknuten utbildning är avgörande för en
evidensbaserad vård. Lärarna på specialistsjuksköterskeutbildningen
har härmed en viktig uppgift att vara en brygga mellan högskolan
och vården i syfte att stärka kvaliteten på utbildningen men även
genom att vara med och utveckla och forma en evidensbaserad och
patientsäker vård. Avnämare uppger att en stor utmaning i vården
i dag och i framtiden är att få erfarna specialistsjuksköterskor att
arbeta kvar i vården. Eftersom det saknas utvecklingsmöjligheter i
vården går erfarna specialistsjuksköterskor inte sällan vidare till administrativa arbetsuppgifter, blir chefer eller lärare i högskolan. De
erfarna specialistsjuksköterskorna behövs för att utveckla och förbättra vården. Samtidigt som vården blir alltmer avancerad ställs även
ökade krav på specialistutbildade sjuksköterskors kompetens inom
fler vårdområden.
Tillsättning av kliniska lektorat/professurer inom ramen för förenade anställningar grundar sig i huvudsak på universitet och högskolors kompetensbehov vilket till stor del styr inrättandet av en
förenad anställning. Finansieringen bekostas även till största delen
av lärosätesmedel.
120

www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror.html
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Mot denna bakgrund anser utredningen att antalet förenade anställningar för specialistsjuksköterskor bör öka. Utredningen föreslår
därför att en ändring ska göras i högskolelag och högskoleförordning
som tydliggör att en förenad anställning kan vara förenad med en
anställning vid en sjukvårdsenhet som är upplåten för utbildning och
forskning inom medicin och vårdvetenskap. I tillägg ska ses utredningens förslag om ett VULF-avtal som reglerar utvecklingen av
regionala avtal för samverkan om förenade anställningar, vilket bedöms möjliggöra att förenade anställningar kan komma till stånd för
specialistsjuksköterskor, på samma sätt som för läkare. Förslaget
syftar även till att möjliggöra för specialistsjuksköterskor och avancerade kliniska specialistsjuksköterskor att inneha förenade anställningar inom sina huvudsakliga utbildnings- och forskningsområden.
En infrastruktur i form av regelverk för förenade anställningar
krävs enligt utredningen för att ge förutsättningar och stabil grund för
specialistsjuksköterskor som kan verka i och utveckla den evidensbaserade vården.
Grunden för all högskoleutbildning är att den vilar på vetenskap
och beprövad erfarenhet varför en förenad anställning är ett av fundamenten för att den evidensbaserade kunskapen ska komma vården
till del. Genom utredningens förslag kommer specialistsjuksköterskans forsknings- och verksamhetsområde, vårdvetenskap, kunna
stärkas tydligare till hälso- och sjukvårdens verksamhet. De forskningsområden där specialistsjuksköterskor är aktiva och har en
förenad anställning kommer att öka kvaliteten i vården både för
patient, student och kliniska handledare. Det finns ett stort behov
av att skapa en ökad koppling mellan forskning och vård inom vårdvetenskapen och där det finns i dag finns en samsyn kring de effekter
detta för med sig. Förenade anställningar utgör även en tydligt
definierad karriärväg för specialistsjuksköterskor.
Utredningen förslag om ett VULF-avtal för specialistsjuksköterskor, motsvarande läkarnas ALF-avtal innebär även att det inom
ramen för avtalet ska finnas så kallade VULF-medel för vårdvetenskaplig forskning vilket ger en förstärkning av forskningsmedel
inom området.
Det betyder att forskningsmedel eller så kallade VULF-medel
kan följa med den förenade anställningen såsom för läkarna i dag.
Forskningsmedlens användning beslutas i samverkan av lärosäten
och vårdgivare inom ramen för det regionala samverkansorganet.
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Forskningen kommer på så vis båda parter till del. I det regionala
samverkansorganet ska även regleras närmare om den förenade anställningens innehåll och tidsdisponering mellan vårdens verksamhet
och högskola. Inom ramen för VULF-medlen kan även andra forskningsprojekt beviljas utifrån vad som överenskoms inom ramen för
det regionala samverkansorganet. VULF-medlen stimulerar ökad
forskning inom ramen för den förenade anställningen och ökar även
incitamenten för universitet och högskolor att inrätta fler förenade
anställningar eftersom forskningsmedel tillkommer högskolan och
vården.
I fråga om förenade anställningar för specialistsjuksköterskor
skulle behovet kunna definieras bland annat av specialistsjuksköterskeutbildningens behov av lärar- och forskarkompetens inom det
aktuella utbildningsområdet.
Ytterligare en fördel med förenade anställningar utöver ovanstående, är enligt utredningen, att behovet av en sådan anställning
definieras av båda parter inom ramen för det regionala samverkansorganet. Båda organisationer kan därmed på förhand definiera behovet av viss kompetens som sedan tydliggörs genom den förenade
anställningen. Att en förenad anställning utlyses i konkurrens och
kraven för denna är tydliga bidrar till att potentiella intressenter kan
ansöka på lika villkor, till skillnad från för dagens specialistsjuksköterskor som själva i stor utsträckning måste förutse ett behov och se
till att en delad eller förenad anställning kommer till stånd. Genom
arbetsgivarnas inrättande av förenade anställningar tydliggörs ytterst
behovet av den kompetens som behövs i verksamheten.
9.8.4

Samverkan på nationell nivå

Utredningens bedömning: Det finns behov av att ytterligare
formalisera samverkan om specialistsjuksköterskeutbildningen
på nationell nivå. Det finns även behov av att formalisera samverkan på nationell nivå för sjuksköterskor, barnmorskor och
röntgensjuksköterskor.
Utredningens förslag: Det ska inrättas ett nationellt samverkansråd inom Regeringskansliet för strategiska frågor om sam-
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verkan mellan staten och huvudmännen som rör kompetensförsörjningen för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor.
Rådet ger regeringen möjlighet att fortlöpande få information
i frågor om kompetensförsörjningen för nämnda yrkesgrupper
men även om utbildningsfrågor som dimensionering och kursutbud samt hur den befintliga kompetensen kan användas mer
effektivt.
Rådet ska bestå av avnämare till utbildningarna i form av representanter från till exempel professions- och fackföreningar,
specialistföreningar, lärosäten, vårdgivare (landsting, kommuner,
privata aktörer) och myndigheter.

Överväganden
Genomförandet av specialistsjuksköterskeutbildningen ställer krav
på nära samarbete mellan högskolor och vårdgivare. Utredningen
kan konstatera att i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) görs
bedömningen att det för effektiviteten inom vården är viktigt att
vissa utbildningsfrågor blir föremål för en betydligt tätare och mer
formaliserad samverkan mellan bland annat staten och huvudmännen. Värt att notera är att i ovan nämnda betänkande föreslås att en
nationell stående kommitté för frågor som rör kompetensförsörjning bör inrättas. Att föreslå ett brett samverkansorgan på nationell
nivå ingår inte i utredningens uppdrag. Därför föreslås här att samverkan i rådet ska ske kring de utbildningar som ingår i utredningens
uppdrag. Utredningen anser dock att regeringen bör överväga vilka
utbildningar som bör ingå i ett råd eftersom utredningen erfar att
många av utmaningarna och problematiken kring kompetensförsörjningen i vården är desamma.
I nämnda betänkande görs bedömningen att samverkansfunktionen är så strategiskt viktig att den behöver få en närmare och starkare anknytning till regeringen än vad som är möjligt för en myndighet121.
Utredningen har haft anledning att fundera över två olika modeller för den nationella samverkan enligt nedan.
121

SOU 2016:2. Effektiv vård, s. 591.
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Modell A består av samverkan i form av en stående kommitté eller
råd under regeringen. Som exempel kan nämnas förslaget i Effektiv
vård som pekar ut Statens medicinsk-etiska råd (SMER) som ett
exempel. Ett annat exempel på organisering för rådet som utredningen har övervägt är det av regeringen nyinrättade patientrådet
vars syfte är att underlätta regelbundna kontakter mellan regeringen
och organisationer som företräder patienter inom svensk hälso- och
sjukvård. Patientrådet är tänkt att förenkla möjligheten för regeringen att få ett patientperspektiv på aktuella frågor.
Modell B består av samverkan i form av ett nationellt råd som
placeras vid en myndighet och kan jämföras med ST-rådet vid
Socialstyrelsen eller Marknadskontrollrådet som är placerat vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).
I fråga om den samverkan som blir aktuell för de utbildningar
som utredningen har att se över menar utredningen att både UKÄ
och Socialstyrelsen skulle kunna passa som värdmyndighet. Frågorna om samverkan berör som bekant båda dessa myndigheters verksamhetsområden och det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Då det är fråga om utbildning och dess innehåll är UKÄ den
naturliga hemvisten för ett råd genom sin funktion som expertmyndighet på högskolans område. Samtidigt saknar UKÄ erfarenhet
av att arbeta övergripande med frågor om kompetensförsörjning i
vården till skillnad från den erfarenhet som Socialstyrelsen har, till
exempel med samordningen av ST-rådet.
Samtidigt är enligt utredningens mening ett av huvudsyftena med
en nationell samverkan att förse regeringen med underlag i för regeringen strategiskt viktiga frågor om kompetensförsörjning och underlag för utbud och dimensionering av samhällsviktiga utbildningar över
landet. Utredningen anser därmed att en kommitté eller råd med
placering under regeringen, närmare bestämt i Regeringskansliet, är
det bästa alternativet eftersom samverkansfunktionen är så strategiskt
viktig att den behöver få en närmare och starkare anknytning till
regeringen än vad som är möjligt för en myndighet.
Utredningen menar att ett nationellt samverkansråd bör ha i
uppgift att till exempel hantera frågor om behov och tillgång på vissa
yrken. Frågor om dimensionering av utbildningar och innehåll i
utbildning är exempel på frågor som rådet har att behandla. Ytterligare uppgifter ska vara att fortlöpande ta ställning till och diskutera
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vårdens behov av kompetens utifrån vårdens och samhällets utveckling, principiella övergripande kompetenskrav för vårdens professioner samt drivkrafter för utvecklingen av nya arbetssätt, fördelning av
arbetsuppgifter m.m.
Utredningen anser att den formaliserade nationella samverkan
bland annat bör utgöra underlag till regeringen i fråga om uppdrag
om ökat antal fristående kurser till respektive lärosäte. Bedömningar
som görs bör utgöra underlag till regeringens beslut och vara av rådgivande karaktär. Värt att betona i sammanhanget är att universitet
och högskolor själva beslutar om dimensionering och planering av
utbildningsutbudet utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Inte därmed sagt att rådet inte kan bidra med bedömningar och diskussioner som kan vara värdefulla för lärosätena som
underlag för deras beslut.
Rollen och funktionen för det nationella samverkansrådet ska
även ses i ljuset av utredningens förslag om en ny specialistsjuksköterskeexamen som innebär att examen utformas mer öppet än i dag
med ett öppet område för specialisering och tre fastställda områden
för specialisering mot anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård.
Utredningen erfar att det finns en oro bland vissa av utredningens
avnämare gällande den öppna specialistsjuksköterskeexamen. Risker
som förs fram är att examen med öppet område för specialisering
kan leda till att en mångfald av utbildningar med olika områden för
specialisering startas vid olika lärosäten som till sitt innehåll inte
möjliggör en bred anställningsbarhet för studenter och för arbetsgivare.
Mot bakgrund av de kända problemen kring samverkan mellan
lärosäten och vårdgivare finns det enligt utredningen ett visst fog för
denna oro. Utredningen vill därför framhålla vikten av att det nationella rådet löpande för en diskussion kring behoven av olika områden för specialisering på såväl nationell som regional nivå. En sådan
diskussion säkerställer transparens och förutsebarhet för såväl studenter som arbetsgivare kring vilka områden för specialisering som
finns och kunskap om de specialistutbildningar som startas vid olika
lärosäten.
Ytterligare ett skäl för en nationell samverkan är enligt utredningen omfattningen på skattemedel som dessa två sektorer hanterar, högskolan och vården, som årligen uppgår till miljardbelopp.
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Även om staten enbart ansvarar för högskolans budgetanslag så finns
det skäl att staten får ökad insyn även i hälso- och sjukvårdsverksamheten vilket ger stöd till vårdgivarna att skapa insatser som ger önskade resultat i vården. Det saknas i dag en brygga mellan parterna
som innebär att många satsningar görs parallellt i respektive organisation utan parternas kännedom varför önskat genomslag och resultat i verksamheten uteblir.
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I enlighet med bestämmelserna i kommittéförordningen (1998:1474)
och uppdrag i utredningens direktiv (dir. 2017:86) redovisas här kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar av utredningens
förslag. Utredningen bedömer att förslagen inte har några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, offentlig service i olika delar av landet, små
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företag. Övriga konsekvenser redovisas
nedan.

10.1

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

10.1.1

Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen

Utredningen bedömer att universitet och högskolor måste få en
rimlig tid för förberedelser så att den nya utbildningen som leder till
avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen kan starta på ett
rättssäkert sätt för studenterna och hålla en hög kvalitet. De lärosäten som vill ge den nya utbildningen till avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen kommer att behöva ansöka om tillstånd för
avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Den nya examensbeskrivningen bedöms
kunna träda i kraft den 1 juli 2020 och därefter behövs tid för lärosätena att ansöka om examenstillstånd för den nya utbildningen och
för att planera utbildningen som bedöms kunna starta tidigast höstterminen 2021.
Kraven för tillträde till utbildningen ska enligt utredningen vara
legitimation som sjuksköterska. Under utredningens gång har intressenter till utredningen vid flera tillfället rest frågor om vilka möjligheter specialistsjuksköterskor har att läsa den nya utbildningen.
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Utredningen menar att i likhet med vad som gäller för övrig högskoleutbildning har lärosätena att besluta om eventuella tillgodoräknanden för en persons tidigare kursfordringar inom ramen för
kraven för den nya examen.
10.1.2

En ny specialistsjuksköterskeexamen

De lärosäten som vill ge den nya specialistsjuksköterskeexamen
behöver ansöka om tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen enligt den nya examensbeskrivningen hos UKÄ. De av utredningen föreslagna författningsändringarna föreslås träda i kraft den
1 januari 2020 och de nya bestämmelserna ska tillämpas i fråga om
utbildning som bedrivs och examina som utfärdas efter utgången av
december 2019. Utredningen bedömer att lärosätena behöver tid för
att ansöka om examenstillstånd och även få rimlig tid för förberedelser och planera för den nya utbildningen så att den nya utbildningen kan starta på ett rättssäkert sätt för studenterna och hålla en
hög kvalitet.
Äldre bestämmelser ska gälla för utbildning som bedrivs och för
examina som utfärdas före den 1 januari 2020. Den som före den
1 januari 2020 har påbörjat en utbildning till specialistsjuksköterska
enligt äldre bestämmelser och den som dessförinnan har antagits till
en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja
utbildningen, ska också ha rätt att slutföra sin utbildning för att få
en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med
utgången av juni 2026.
10.1.3

Ledningssystem

Vårdgivarna har ansvar för att kvalitetssäkra och utveckla hälso- och
sjukvårdsverksamheten fortlöpande.1 Detta görs genom krav på ett
för verksamheten anpassat ledningssystem.2 Utredningen föreslår att
ledningssystemet särskilt ska avse verksamhetens kompetensförsörjning avseende avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det
nya kravet bedöms kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Utredningen
1
2

5 kap. 4 § HSL.
SOSFS 2011:9 om ledningssystem och kvalitetsarbete.
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bedömer att ändringen avseende krav på att ledningssystemet även ska
omfatta verksamhetens kompetensförsörjning för nämnda yrkesutövare inte kräver övergångsbestämmelser då ändringen endast innebär ett förtydligande av gällande rätt.
Utredningen erfar att den farhåga över vårdgivarnas oförmåga att
specificera verksamhetens kompetensbehov tillsammans med att de
flesta arbetsuppgifter i vården är oreglerade, skulle kunna leda till att
vårdgivarna i stället för att uttrycka behovet till lärosätena startar
egna kortare utbildningar för att tillgodose behovet. En konsekvens
av detta skulle kunna vara att försämrad anställningsbarhet och
mobilitet mellan olika arbetsplatser för individen.
Att i lag synliggöra kravet om behov av att ledningssystemet ska
innehålla uppgifter om verksamhetens kompetensförsörjning ger
även vårdgivarna ett verktyg i sin planering personalförsörjningen.
10.1.4

Fortbildning

Utredningen föreslår att det införs krav på att avancerade kliniska
specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor ska uppdatera sin kompetens systematiskt
och kontinuerligt. Yrkesutövarna har enligt lagstiftningen3 i dag
redan ett personligt ansvar för att arbetsuppgifterna utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Dock saknas
krav i lag på att yrkesutövarna ska fortbilda sig. Utredningens förslag
om krav på fortbildning innebär ett förtydligande av nu gällande
bestämmelser beträffande de enskilda yrkesutövarnas personliga ansvar för sin kompetensutveckling. Detta då fortbildning enligt utredningens bedömning är en förutsättning för att dessa yrkesutövare ska
kunna uppfylla lagens bestämmelser4. Det nya kravet bedöms kunna
träda i kraft den 1 juli 2020. Utredningen bedömer att fortbildningskravet på att avancerade kliniska specialistsjuksköterskor,
barnmorskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
inte kräver någon övergångsbestämmelser då ändringen endast avser
ett förtydligande av gällande rätt.

3
4

6 kap. 1 och 2 §§ PSL.
Ibid.
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Förenade anställningar

När det gäller förslagen om ändring i högskolelagen och högskoleförordningen om förenade anställningar är utredningens förslag att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2020. Utredningens bedömning är att ändringarna inte kräver övergångsbestämmelser eftersom de nya bestämmelserna ska tillämpas från och med
ikraftträdandet och inte gälla retroaktivt.

10.2

Ekonomiska konsekvenser

10.2.1

Ekonomiska konsekvenser för staten

Utredningen gör följande bedömningar när det gäller de förslag som
riktas till regeringen och aktuella myndigheter.
Utgångspunkten är att de ökade kostnader som kan komma att
uppstå ska finansieras inom det ramanslag som finns för utbildning
på grundnivå och på avancerad nivå vid respektive universitet eller
högskola. Utredningen föreslår dock att de ökade kostnader som
uppstår i fråga om uppdraget om fler fristående kurser i högskolan
samt ökade medel för vårdvetenskaplig forskning, ska finansieras
genom en omfördelning av medel på statsbudgeten från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, inom ramen för
den så kallade professionsmiljarden.
Nedan följer en redogörelse av de ekonomiska konsekvenserna
av utredningens förslag.
Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeutbildning
och specialistsjuksköterskeutbildning
Utredningen bedömer att kostnader som kan uppstå för den föreslagna utbildningen till avancerad klinisk sjuksköterskeexamen ska
finansieras genom omprioritering inom ramen för de ramanslag som
finns för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. De universitet
och högskolor som ansöker om och beviljas examenstillstånd för
den nya examen finansierar därmed utbildningen inom ramen för
sina anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Lärosätenas samlade volym i fråga om antal programnybörjare
(nybörjarplatser) på specialistsjuksköterskeutbildningen uppgick
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enligt statistik från UKÄ för vårterminen och höstterminen 2017 till
2 337 stycken.
Regeringens utbyggnad av specialistsjuksköterskeutbildningen som
påbörjades 2015 och som skulle genomföras till och med 2017 omfattade 600 nybörjarplatser till universitet och högskolor. Utbyggnaden
avsåg en utökning av antalet programnybörjare jämfört med 2014.5
En beräkning av utbildningsersättningen för utbildningsområde
vård i 2015 års prisnivå för 600 nybörjarplatser på specialistsjuksköterskeutbildningen ger vid handen att lärosätena under åren
2015–2017 tillförts motsvarande drygt 61,6 miljoner kronor i statliga medel.
Antal programnybörjare på specialistsjuksköterskeutbildningen
för 2014 uppgick till 2 338 stycken och för 2017 till 2 337 stycken.
Mellan 2015–2016 har antalet programnybörjare sjunkit för att öka
igen till 2017 års nivå. Utbyggnaden av utbildningen har därmed inte
ännu fått genomslag i enlighet med regeringens intention vilket
UKÄ konstaterar i sin årsrapport för 20186.
Lärosätena har, som nämnts i detta betänkande, vittnat om
svårigheter att bygga ut specialistsjuksköterskeutbildningen, vilket
även UKÄ:s statistik visar. Trots att vården uttrycker behov av ökat
antal specialistsjuksköterskor fylls inte platserna på utbildningen.
Utredningen bedömer att specialistsjuksköterskeutbildningen inte
behöver öka i enlighet med regeringens utbyggnad utan att den föreslagna nya utbildningen till avancerad klinisk specialistsjuksköterska
bör prioriteras och finansieras inom ramen för dessa medel. Utredningen anser därmed att lärosätena kommer kunna finansiera utbildningen till avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen inom
nuvarande anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
med den förstärkning om 60 miljoner kronor som regeringen tillfört. Statens kostnader bedöms därmed inte öka vid ett införande av
den nya avancerade kliniska specialistsjuksköterskeexamen.
Utredningen bedömer att lärosätena skulle kunna utöka specialistsjuksköterskeutbildningen med cirka 200 nybörjarplatser till en
kostnad av 30 miljoner kronor. Beräkningen baseras på antagandet

5
6

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor, bilaga 8.
UKÄ:s årsrapport 2018.
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att en helårsstudent/helårsprestation kostar 150 000 kronor.7 För
resterande 30 miljoner bedöms 100 nybörjarplatser kunna finansieras vid lärosätena för utbildning som leder till avancerad klinisk
specialistsjuksköterskeexamen.
Utredningen bedömer att det är rimligt att 100 nybörjarplatser
för avancerad klinisk specialistsjuksköterskeutbildningen skulle
kunna planeras utifrån antagandet om 20 platser vid fem lärosäten.
Kostnader för studiemedel för den nya avancerade kliniska
specialistsjuksköterskeexamen kan komma att öka när individer ska
bekosta sina studier med studiemedel under en förlängd tid jämfört
med nuvarande utbildning. Utredningen bedömer dock ökningen vara
marginell och kunna hanteras inom nuvarande anslag för studiestödet.
I övrigt bedöms inga ökade kostnader uppstå då studiemedelskostnaden redan är beräknad på samma antal utbildningsplatser som
regeringen beräknat att tillföra specialistsjuksköterskeutbildningen.
Ökat antal fristående kurser i högskolan
När det gäller utredningens förslag om ökat antal fristående kurser i
högskolan bedömer utredningen att vissa kostnadsökningar kommer att uppstå för de universitet och högskolor som ger utbildningar
inom de föreslagna områdena där antalet fristående kurser behöver
öka.
Lärosäten som i dag erbjuder specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningar bör fortsatt tillgodose att kurserna som ingår i
utbildningsprogrammen även kan läsas som fristående kurser,
antingen som en separat kurs eller som ett så kallat kurspaket med
kurser vars innehåll bygger på varandra. Detta för att öka möjligheten för kurserna att läsas av fler. Utredningen gör bedömningen
att lärosätena bör tydliggöra kursernas innehåll i ökad utsträckning
och påvisa respektive kurs progression och hur kurserna förhåller sig
till kurser vid andra lärosäten. Det krävs därför att lärosätena
fördjupar sin kommunikation om hur innehållet i kurserna förhåller
sig till varandra. Detta för att ge både sökande och arbetsgivare bättre kunskap om vilka kurser som leder till vilka kompetenser.
7

Utredningens bedömning av kostnaden för en helårsstudent är något högre än vad UKÄ:s
rapport visade:
www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e49c1/1487841862093/Kursklassificeringareffektivitetsanalys-20131206.pdf
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Kurserna har även möjlighet att öka i efterfrågan och bli ökat ekonomiskt bärkraftiga vid högskolorna. Sammantaget betyder det att
kostnadsökningen inte behöver bli allt för omfattande men att ramanslagen till universitet och högskolor kommer behöva öka.
Utredningens beräkning av kostnaden för ökat antal fristående
kurser i högskolan görs enligt det följande. Beräkningen baseras på
utredningens antagande av kostnaden för ökat antal fristående kurser.
Utredningen har utgått från att 4 000 individer per år ska kunna
läsa en kurs om 7,5 högskolepoäng inom relevanta områden. Förslaget är dock skalbart och regeringen kan därför öka eller minska kostnaden utifrån bedömning av behov.
Utifrån förslaget behöver lärosätenas anslag sammantaget tillföras
54 miljoner kronor per år. Dessa kostnader ska finansieras genom en
omfördelning på statsbudgeten från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, inom ramen för den så kallade professionsmiljarden till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

VULF-avtal8
Utredningen bedömer att förhandling av ett VULF-avtal är en kostnad som uppstår för Regeringskansliet. Utredningen bedömer att
avtalet behöver utformas och förhandlas i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och centrala parter för de privata vårdgivarna.
Uppdraget bör genomföras i form av ett särskilt uppdrag till en
förhandlare.
8

Avtal för vårdvetenskaplig utbildning lärande och forskning.

507

Konsekvenser av förslaget

SOU 2018:77

I förhandlingen av avtalet behöver staten bedöma det antal platser
för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och VFU-ersättningens storlek per helårsstudent för specialistsjuksköterskeutbildning och avancerad klinisk specialistsjuksköterskeutbildning, som
staten ersätter vårdhuvudmännen för inom ramen för avtalet. Enligt
utredningens bedömning kommer den nuvarande nivån i fråga om
det totala antalet helårsstudenter som staten ersätter lärosätena för
inom specialistsjuksköterskeutbildningen att vara tillräcklig.
Däremot bedömer utredningen att en viss ökad kostnad eventuellt kan komma att uppstå för staten i fråga om ersättningen för
VFU. Detta med anledning av att ersättningsnivån för den verksamhetsförlagda utbildningen kan komma att behöva justeras. Utredningen har inte haft möjlighet att göra en inventering av nuvarande ersättning för VFU varför utredningen inte kan bedöma om
ersättningen är korrekt eller behöver öka. Ersättningsnivån behöver
därför ses över i samband med ett eventuellt ingående av ett VULFavtal.
I den så kallade principöverenskommelsen9 från 2002 anges ersättningen för klinisk utbildning (VFU) till 1 200 kronor per student och
vecka. I överenskommelsen anges inte om eller hur ersättningen ska
räknas upp. Utredningen bedömer dock att det är rimligt att huvudmännens kostnader för VFU har ökat sedan 2002, i likhet med universitets och högskolors kostnader för utbildningen. Statens
ersättning till lärosätena för VFU utifrån 2002 års ersättningsnivå,
1 200 kronor per student och vecka har betalats ut på respektive
högskolas anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Ersättningsbeloppen räknas årligen upp genom den så kallade prisoch löneuppräkningen. En ökning av utbildningsersättningen görs
därmed årligen. Det är som nämnts ovan, för utredningen oklart om
lärosätena har justerat VFU-ersättningen till vårdgivarna i samma
takt som utbildningsersättningens ökning.
Utbildningsersättningen för utbildningsområdet vård uppgick
för 2002 till 71 382 kronor och för 2018 till 107 861 kronor. Ökningen motsvarar en procentuell ökning med 51 procent mellan åren
2002 och 2018. Om den ersättning till huvudmännen för VFU som
anges i principöverenskommelsen beräknas enligt samma modell
uppgår den i 2018 års ersättningsnivå till 1 812 kronor per student
och vecka.
9

Prop. 2000/01:71.

508

SOU 2018:77

Konsekvenser av förslaget

Enligt utredningens uppgifter uppgår omfattningen på VFU i specialistsjuksköterskeutbildningen till mellan 5–30 högskolepoäng. Utredningen beräknar ett genomsnitt av VFU:s omfattning till 30 procent av utbildningen, det vill säga 12 veckor (hela utbildningen uppgår
till totalt 40 veckor). Med ersättningsbeloppet baserat på 2002 års
ersättningsnivå uppgår statens kostnad för VFU i specialistsjuksköterskeutbildningen till 14 400 kronor per helårsstudent om ersättningen är 1 200 kronor per student och vecka.
För att beräkna den totala kostnaden för staten för VFU i specialistsjuksköterskeexamen utgår utredningen från antalet programnybörjare10. Antalet programnybörjare för vårterminen och höstterminen 2017 uppgick till 2 337 stycken.
Enligt utredningens beräkning uppgår ersättningsbeloppet för
VFU i 2018 års prisnivå till cirka 1 800 kronor per student och vecka.
Utredningen räknar därmed med VFU till en omfattning av 30 procent av utbildningen, det vill säga 12 veckor per år. Kostande för
VFU för en helårsstudent i 2018 års ersättningsnivå uppgår enligt
utredningens beräkningar till cirka 21 600 kronor. Den totala kostnaden för staten för VFU i 2018 års ersättningsnivå uppgår med
denna beräkningsmodell till cirka 60 miljoner kronor årligen. Summan anvisas inom nuvarande anslag för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå.
Kostnaden för VFU inom specialistsjuksköterskeutbildningen
kan åskådliggöras genom en jämförelse med kostnaderna för statens
ersättning till landstingen för den verksamhetsförlagda utbildningen
inom läkarutbildningen. Antal helårsstudenter för läkarutbildningen
uppgår för 2018 till 7 800 studenter. Staten ersätter landstingen med
drygt 72 000 kronor per helårsstudent (2015 års prisnivå) vilket uppgår till en summa av 561,6 miljoner kronor per år.
Utredningen bedömer att ett VULF-avtal inte medför konsekvenser som strider mot lärosätenas autonomi. Förslaget tar sikte
på en ny avtalsform och inte på nya regler i fråga om styrning för
universitet och högskolor. Staten kommer att behöva fastställa det
högsta antal platser för vilka ersättning för VFU utgår. Lärosäten
kan fortsatt besluta om antalet platser inom specialistsjuksköterskeutbildningen men eventuella överskjutande platser bekostas av lärosätet i fråga. En konsekvens kan bli att statens fastställande
10

UKÄ: s statistikdatabas om högskolan.
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av antal utbildningsplatser inte medger lika snabba volymändringar i
fråga om antalet platser utifrån omvärldens behov. Det har dock
visat sig att nivån på antalet nybörjarplatser ligger mer eller mindre
konstant över åren. Lärosätena fyller heller inte de nya platser de fått
tilldelade sig av staten sedan 2015. Utredningen bedömer att avtalet
kan främja samverkan i frågor som rör utbildningen, inte minst inom
ramen för det råd som utredningen föreslår ska vara ett verktyg för
regeringen vid dimensionering av antalet platser.
Forskningsmedel
Utredningen bedömer att kostnaderna för ökade forskningsmedel
inom det vårdvetenskapliga området kommer att medföra en ökad
kostnad för staten. Dessa kostnader ska finansieras genom en omfördelning på statsbudgeten från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, inom ramen för den så kallade professionsmiljarden (anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ap.1
Professionsmiljarden) och överföras till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Storleken på forskningsmedlen kommer att behöva förhandlas
inom ramen för VULF-avtalet men utredningens bedömning är att
forskningsmedel för området vårdvetenskap bör uppgå till 200 miljoner kronor per år.
För att åskådliggöra ovan summa och omfattning på utredningens förslag gör här en jämförelse med summan som utgår för de
så kallade ALF-medlen för läkare och som uppgår till drygt
1,1 miljard per år.
Utredningen bedömer att satsningen även innebär en förstärkning av vården genom ökat inslag av forskning inom vårdvetenskap
vilket på sikt kan minska statens kostnader för vårdskador. Detta för
att forskningen leder till ökad evidensbaserad kunskap vilket ökar
patientsäkerheten.
Förenade anställningar
Utredningen bedömer att kostnaden för staten att införa förenade
anställningar för specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor är ytterst marginell. Detta beror på att universitet
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och högskolor som inrättar förenade anställningar endast gör detta
när ett behov uppstår, liksom när anställningar inrättas i dag vid ett
lärosäte. Likaså gäller i landstinget/regionen eftersom en förenad
anställning måste godkännas av landstinget/regionen före den kan
inrättas.
Samverkan på nationell nivå
När det gäller utredningens förslag om att inrätta ett nationellt samverkansråd i Regeringskansliet bedöms inte förslagen medföra kostnadsökningar för staten. Förslaget innebär att handläggarresurser i
Regeringskansliet kommer behövas för samordning av rådet. Utredningen bedömer att samordningen skulle behöva omfatta cirka 30 procent av en heltidsanställning. Utredningen bedömer att medel kan
omfördelas från medlen till Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetets uppdrag om kompetensförsörjning som löper ut 2019.
10.2.2

Kostnader för studiestöd

Förslaget om att inrätta den nya utbildningen till avancerad klinisk
sjuksköterskeexamen bedöms inte medföra ökade kostnader för
studiemedel trots att det innebär ytterligare ett års studier jämfört
med nuvarande specialistsjuksköterskeutbildning. Eftersom utbildningen ska finansieras genom omprioriteringar inom ramen för
högskolornas anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
bedöms det totala antalet utbildningsplatser vid högskolorna bli
oförändrat. Därmed bedöms det inte uppstå några ytterligare kostnader för studiemedel.
10.2.3

Universitetskanslersämbetet

Samverkan på nationell nivå
Utredningens föreslår att regeringen ska inrätta ett råd för samverkan mellan staten och huvudmännen i frågor som rör kompetensförsörjningen för avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen,
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barnmorskor, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor. Kostnaderna bedöms kunna finansieras bland
annat genom omfördelning från Universitetskanslersämbetets och
Socialstyrelsens arbete med samverkan om kompetensförsörjning
och arbetet det nationella planeringsstödet.
Uppdrag om översyn av specialiströntgensjuksköterskeexamen
Universitetskanslersämbetet uppdras att ytterligare utreda vilka förutsättningar som finns för de lärosäten som har examenstillstånd för
röntgensjuksköterskeexamen att bedriva och genomföra en specialiströntgensjuksköterskeexamen. Uppdraget bedöms kunna genomföras inom ramen för den utredningsverksamhet som myndigheten
har i uppgift att utföra och bedöms därför rymmas inom myndighetens befintliga anslag.
10.2.4

Socialstyrelsen

Fortbildning
Utredningens förslag om att Socialstyrelsen ska ges bemyndigande att
ta fram vilka krav som ska gälla för fortbildning, behöver utredas
vidare av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen bör därför uppdras av regeringen att utreda vilka krav som ska gälla. Kraven i fråga om fortbildning bör enligt utredningens mening innefatta krav om till exempel
fortbildningens omfattning, vad som kan tillgodoräknas som fortbildning, fortbildningens frekvens och konsekvenser av eventuell
utebliven fortbildning för den enskilde yrkesutövaren samt hur tillsynen över fortbildningen ska bedrivas. Kostnaden för detta uppdrag
bedöms rymmas inom myndighetens befintliga förvaltningsanslag.
Ledningssystem
Utredningens har i detta betänkande förslagit att bestämmelsen i
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)11 som ställer krav på att vårdgivarna ska kvalitetssäkra och utveckla verksamheten fortlöpande
11

5 kap. 4 § HSL.
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särskilt ska avse verksamhetens kompetensförsörjning. Att det föreskrivna ledningssystemet12 även ska innehålla uppgifter om verksamhetens kompetensförsörjning är ett förtydligande av gällande
rätt.13 Förslaget bedöms utgöra en viktig pusselbit och ett verktyg
för vårdgiven i vårdgivarens arbete att planera för verksamhetens
kompetensbehov på kort och lång sikt. Det utgör också i förlängningen en viktig informationskälla för lärosäten och regeringen i
planeringen och dimensioneringen av utbildningar. Kompetensförsörjningen är, enligt utrednings bedömning, hälso- och sjukvårdens ryggrad och ett av hälso- och sjukvårdsverksamhetens viktigaste uppdrag och detta ska därför synliggöras i lag.
Alternativ till utredningens förslag att i lag lyfta fram att vårdgivarnas krav att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten fortlöpande särskilt ska avse verksamhetens kompetensförsörjning, är att ge
Socialstyrelsen i uppdrag att se över föreskrifterna om ledningssystem14 i syfte att ledningssystemet ska inkludera kompetensförsörjningsfrågor.
Det som talar emot ett sådant tillvägagångssätt är enligt utredningen Socialstyrelsens skäl till varför bestämmelsen om kompetens
togs bort i de numera upphävda föreskrifterna.15 Nämligen att vårdgivarna inte följde bestämmelserna gällande ledningssystem och att
Socialstyrelsen då valde att upphäva föreskriften och därmed också
tog bort kravet på att ledningssystemet ska säkerställa att det finns
rutiner som tillgodoser att personalen har den kompetens som krävs
för att utföra arbetsuppgifterna och rutiner som anger personalens
ansvar och befogenheter samt planer för personalens kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Ett ytterligare skäl enligt
vad utredningen erfar i kontakter med Socialstyrelsen är att
föreskrifterna upphävdes för att ge vårdgivaren ett flexiblare system
i syfte att öka följsamheten.
Gällande föreskrifter om ledningssystem16 saknar krav på rutiner
om kompetens. Socialstyrelsens handbok om ledningssystem för
12

Enligt 3 kap. SOSFS (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
5 kap. 2 § HSL och 3 kap. PSL.
14
SOSFS (2011:9) om ledningssystem och systematiskt kvalitetssäkerhetsarbete.
15
SOSFS (2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
16
Se not 14.
13
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systematiskt kvalitetsarbete innehåller allmänt hållna råd om behovet av kompetens i hälso- och sjukvårdsverksamheten.17
Utredningen bedömer att förslaget att tydliggöra vårdgivarens
ansvar avseende planering kompetensförsörjningen genom att verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten även ska
avse kompetensförsörjningen endast medför marginella kostnader
för Socialstyrelsen. Kostnaden för genomförandet av regeringsuppdraget bedöms som marginell och kostnaden ryms inom Socialstyrelsens förvaltningsanslag.
Hantering av legitimationsärenden
Utredningens förslag om att införa ett nytt legitimationsyrke i
Sverige i form av en avancerad klinisk specialistsjuksköterska bedöms medföra endast en marginell ökning av legitimationsärenden
för myndigheten. Utifrån utredningens förslag om att tillgängliggöra resurser för cirka 100 utbildningsplatser årligen kommer antalet
legitimationsansökningar inte överstiga 100 stycken per år. Det faktiska antalet ärenden bedöms i stället bli färre än 100 stycken då
utredningen bedömer att inte alla studenter kommer att genomföra
utbildningen på utsatt tid. Konsekvenserna för myndigheten bedöms som små varför kostanden ryms inom myndighetens nuvarande anslag.
Samverkan på nationell nivå
Utredningen föreslår att regeringen ska inrätta ett råd för samverkan
mellan staten och huvudmännen i frågor som rör kompetensförsörjningen för avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen, barnmorskor, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Kostnaderna bedöms kunna finansieras bland annat
genom omfördelning från Universitetskanslersämbetets och Socialstyrelsens arbete med samverkan om kompetensförsörjning och
arbetet det nationella planeringsstödet.

17

Se avsnitt 4.7.24.
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10.2.5

Konsekvenser av förslaget

Ekonomiska konsekvenser för landsting
och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmännen)
och privata vårdgivare

Fortbildning
Vårdgivaren ansvarar för att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning
som behövs för att god vård ska kunna ges.18 Detta innebär i praktiken att vårdgivaren ska förvissa sig om att personalen har rätt kompetens för arbetsuppgifterna vilket även innefattar ett ansvar för att
yrkesutövarens kompetens är uppdaterad så att arbetsuppgifterna
kan utföras så att vårdkvaliteten fortsatt är god. Vårdgivarna ska
genom att dels vid anställningstillfället säkerställa att personalen har
rätt kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras och dels skapa
förutsättningar för fortbildning för anställd personal så att dessa kan
hålla sig uppdaterade inom sitt yrke. Detta för att vårdgivaren ska
kunna uppfylla bestämmelsen om att det ska finnas den personal som
krävs för att kunna ge god vård.
När det gäller utredningens förslag om krav på fortbildning för
de yrkesgrupper som ingår i utredningens översyn, bedömer utredningen att vårdgivarna har ett ansvar för att möjliggöra för att personalen kan kompetensutveckla sig kontinuerligt. Detta genom att
vårdgivarna ansvarar för att det i hälso- och sjukvårdsverksamheten
finns den personal som behövs för de olika arbetsuppgifterna.19
Yrkesutövarna själva har därtill också ett personligt ansvar för att
arbetsuppgifterna görs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.20 Det innebär att ansvaret för att patienterna tillhandahålls god vård är tudelat. Denna tudelning innebär inte att vare
sig vårdgivarnas ansvar i förhållande till hälso- och sjukvårdslagen
eller att yrkesutövarnas ansvar i förhållande till patientsäkerhetslagen minskar utan respektive part är fullt ut ansvarig utifrån de
regler som gäller för dessa. Detta tydliggörs för vårdgivarnas del i
patentsäkerhetslagen 6 kap. 2 § andra stycket.

18
19
20

5 kap. 2 § HSL.
5 kap. 2 § HSL.
6 kap. 1 och 2 §§ PSL.
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Av detta framgår att förslaget om krav på fortbildning för yrkesutövare de facto inte medför några ytterligare kostnader för vårdgivarna då vårdgivarna redan i dag ansvarar för att säkerställa att
personalen har rätt kompetens för arbetsuppgifterna. Utredningen
erfar dock att fortbildning för det yrkesgrupper som utredningen
har att utreda endast möjliggörs i en mycket begränsad omfattning.
Utifrån detta bedömer utredningen att förslaget om krav på att
yrkesutövarna kontinuerligt och systematiskt ska fortbildas kan
komma att medföra kostnader för att skapa förutsättningar för att
personalen ska kunna kompetensutvecklas.
Den eventuella ökningen i kostnader för vårdgivarna, bedömer
utredningen däremot som marginell. Det kan komma att medföra
ett visst ökat behov av planering för vårdgivaren i fråga om extra
personal för att ersätta de personer som genomför sin fortbildning.
Kostnadsökningen beräknas därför till största delen rymmas inom
vårdgivarnas befintliga ekonomiska ramar och bedöms kunna balanseras mot minskade kostnader för exempel vårdskador som sker
inom ramen för verksamheten.
Det bör noteras att regeringen har tillfört medel under 2018–2021
inom ramen för personalmiljarden med motsvarande två miljarder
kronor årligen för att stödja landstingen i arbetet med att ge goda
förutsättningar för sjukvårdens medarbetare. Medlen kan användas
till att erbjuda kompetensutveckling eller vidareutbildning till alla
kategorier av vårdpersonal.21
Förslaget om krav på fortbildning bedöms öka patientsäkerheten
i vården och öka vårdkvaliteten genom professionernas ökade möjligheter till kontinuerlig fortbildning och livslångt lärandet. Förslaget bedöms även öka sjuksköterskeyrkets attraktivitet. Dessutom
menar utredningen att krav om fortbildning leder till ökad kompetens och trygghet i yrkesutövningen. Utredningen bedömer att förslaget även innebär att Sverige i egenskap av medlemsstat i EU
uppfyller artikel 22 b i yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU).

21

Prop. 2017/18:1. Utgiftsområde 9, s. 47.
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Avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS)
När det gäller utredningens förslag om att införa ett nytt legitimationsyrke i hälso- och sjukvården, i form av en AKS, bedöms
detta medföra ett viktigt resurstillskott för vårdgivarna. AKS självständiga roll att ansvara för att hälso- och sjukvårdens förändrade
behov tillgodoses tillför vården en ytterligare kunskapsnivå som
säkerställer att patientsäkerheten står i fokus utifrån ett holistiskt
perspektiv. AKS utgör en viktig resurs i glesbygd, vilket Finland och
andra länder är bra exempel på. AKS kan även ge patienter ökad
information om sin sjukdom och öka patientens delaktighet i sin
sjukdom. AKS bedöms även kunna utgöra en central resurs och stöd
vid handledning av både kliniska handledare och stöd för studenter
på VFU.
Vårdgivare har till utredningen uttryckt sitt behov av AKS inom
både den öppna och den slutna vården. Utredningen erfar att i brist
på utbildningsmöjlighet i Sverige har vårdgivare låtit sjuksköterskor
utbilda sig till AKS i Finland. Utredningen erfar att behovet av AKS
är särskilt stort bland vårdgivare i glesbygd med få allmänläkare men
även vid vårdcentraler i den nära vården som planeras byggas ut allt
mer under kommande år. AKS bedöms kunna bedriva egna mottagningar med särskild inriktning mot patienter med kroniska sjukdomar så som diabetes, astma, kol men även mot barnhälsovård samt
inom distriktsköterskans område. Inom den slutna vården har AKS
en naturlig roll med flera funktioner inom vald inriktning genom att
exempelvis utgöra kittet mellan högteknologisk operation och vårdavdelning som vårdar patienter efter sådan kirurgi. Utredningen
bedömer att efterfrågan på yrkesgruppen AKS kommer att finnas
över hela landet och i olika slags verksamheter. Utredningens
bedömning är att efterfrågan kommer finnas motsvarande en AKS
på varje vårdcentral i primärvården samt inom den slutna vården på
vissa vårdavdelningar så som medicinska- och kirurgiska avdelningar
med upp till så mycket som en AKS per arbetsskift. Mot denna
bakgrund menar utredningen att efterfrågan på AKS kommer att
vara stor över hela landet och inom olika verksamhetsområden.
Sveriges resultat i IHP-studierna som Vårdanalys sammanställer22
visar att svenska patienter inte känner sig hörda, sedda, lyssnade på
22

Se avsnitt 4.5.22.
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eller får nödvändig information om sina problem, frågor och besvär
samt att de inte känner sig trygga. Detta är både beklämmande för
de patienter som drabbas och kostsamt för samhället. Det är utredningens uppfattning att sannolikheten är stor för att patienter till sist
vänder sig till exempelvis akutvårdsmottagningen för att få hjälp
med sina problem och på så belastar akuten med besvär som kan
lösas genom att patienten i mötet med vårdpersonalen med rätt
kompetens inom exempelvis den öppna vården kan tillgodose. Det
vill säga problem som inte är akuta tenderar att hamna på akuten när
patienten känner sig osäker på hur de ska förhålla sig till sina besvär.
En sjuksköterska23 med rätt kompetens och rätt förutsättningar i
form av exempelvis relevant fortbildning24 kan i mötet med patienten
ge det patienten behöver för att hon eller han ska känna sig trygg,
lyssnad på och få svar på eventuella frågor om sina besvär. I den bästa
av världar hade patienten förmodligen inte behövt uppsöka akutvårdsmottagningen. Studier visar vikten av att patienten blir sedd,
ges tid, uppmärksamhet och relevant information på rätt sätt för den
unika patienten för att hon eller han ska känna sig trygg.25
AKS kan tillhandahålla vård som leder till högre patientnöjdhet
till en lägre kostnad för samhället genom att patienten känner sig
trygg med den information, vård och uppmärksamhet som AKS
visat sig kunna ge genom sin fördjupade kompetens inom såväl
medicin som omvårdnad och synen på patienten utifrån ett holistiskt
perspektiv vilket även internationella studier visat år efter år. Alltsedan Vårdanalys startade att sammanställa av IHP undersökningarna år 2009 har antal frågeställningar som visar på dålig patientnöjdhet i Sverige ökat.
Verksamhetsförlagd utbildning
Förslaget om ett VULF-avtal i delen som omfattar reglering av
VFU-platser innebär ingen utvidgning av ansvar eller ny uppgift för
kommuner eller landsting. Medverkan i den verksamhetsförlagda
utbildningen regleras redan i dag genom avtal mellan lärosäten och
vårdgivare. VULF-avtalet tar sikte på organiseringen av verksam23
24
25

Eller en specialistsjuksköterska alternativt en AKS.
Inom exempelvis den öppna vården.
Se avsnitt 4.5.22.
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heten genom avtal med reglering av antalet platser och ersättningsbelopp samt uppföljningsbara kvalitetskrav. Förslaget bedöms även
underlätta för vårdgivarna då ersättningsbeloppet för VFU fastställs
nationellt.
För privata vårdgivare innebär förslaget att de i ökad omfattning
än i dag ska medverka till att ställa VFU-platser till förfogande inom
ramen för sina verksamheter. Utredningens förslag tar sikte på att
privata vårdgivare som bedriver skattefinansierad vård och har behov
av specialistutbildade sjuksköterskor i sin verksamhet så långt som
möjligt ska ingå i det nationella avtalet. Detta sker lämpligast genom
avtal med det landsting/region inom vilket den privata vårdgivaren
verkar. Kostnaderna för de privata vårdgivarna bedöms vara ytterst
marginella eftersom staten genom avtalet ersätter vårdgivarna för
medverkan i VFU. Den kostnad som kan komma att uppstå handlar
om att tillfälligtvis ersätta personer i personalen som genomgår
handledarutbildning.
Förenade anställningar
Förslaget möjliggör att förenade anställningar i ökad utsträckning än
i dag kan inrättas för specialistsjuksköterskor och avancerade kliniska specialistsjuksköterskor inom både det medicinska och det vårdvetenskapliga området. Förslaget om förenade anställningar bedöms
inte påverka landstingen ekonomiskt utan ryms inom ramen för lärosätenas och vårdgivarnas befintliga ekonomiska ramar.

10.3

Konsekvenser för patienter

Förslagen i utredningen bedöms gynna vården och öka förutsättningarna för vårdgivarna att kunna erbjuda en jämlik och patientsäker vård i högre utsträckning än i dag. Med fler vägar till kunskap
för sjuksköterskan som vill fortbilda eller specialistutbilda sig kommer kvaliteten i vården att öka genom att den evidensbaserade vården ges ett större utrymme.
Förslagen bedöms bidra till att korta köer i vissa verksamheter
och uppgiftsväxling i andra verksamheter där en ny yrkesroll, AKS,
kan utföra arbetsuppgifter som idag utförs av läkare.
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Utredningens förslag om införandet av en ny yrkesroll i form av
en avancerad klinisk specialistsjuksköterska samt förslag till ny specialistsjuksköterskeexamen, bedöms öka patienternas tillgänglighet
till hälso- och sjukvård och möjlighet till delaktighet i vården framför allt för patienter med kroniska och långvariga sjukdomar. Förslagen kan också leda till en mer jämlik och säker vård i högre
utsträckning än vad som är möjligt i dag.

10.4

Konsekvenser för universitet och högskolor

För de universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen och anordnar specialistsjuksköterskeutbildningen kommer förslagen att innebära ett arbete med att
anpassa utbildningen efter de nya målen. Det gäller även den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som landstingen medverkar
i. Lärosätena kommer också att behöva ansöka om tillstånd hos
Universitetskanslersämbetet att få utfärda specialistsjuksköterskeexamen. I fråga om avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen
kommer de lärosäten som vill erbjuda utbildning som leder till denna
examen att ansöka om tillstånd hos UKÄ för den nya examen.

10.5

Konsekvenser för enskilda utbildningsanordnare

För de enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda
specialistsjuksköterskeexamen och som anordnar specialistsjuksköterskeutbildningen kommer förslagen att innebära ett arbete med att
anpassa utbildningen efter de nya målen. Det gäller även den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som landstingen medverkar
i. De enskilda utbildningsanordnarna kommer även behöva ansöka
om tillstånd hos regeringen att få utfärda specialistsjuksköterskeexamen enligt de nya bestämmelserna. Detta gäller även förberedelser för de enskilda utbildningsanordnare som önskar anordna utbildning som leder till avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.
När det gäller utredningens förslag om ett VULF-avtal bedöms
att de enskilda utbildningsanordnarna ska vara självklara aktörer som
ingår i en förhandling av nytt avtal. Förslaget bedöms bland annat
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medföra minskad administrativ börda för de enskilda utbildningsanordnarna i fråga om administration och personalåtgång i planering
av VFU.

10.6

Konsekvenser för högskolans lärare
och studenter

Konsekvenser för lärare
Förenade anställningar
Förslaget om att införa förenade anställningar för specialistsjuksköterskor och avancerade kliniska specialistsjuksköterskor innebär att
karriärstrukturen blir mer tydlig och enhetlig vid lärosätena än idag.
Förslaget främjar även attraktiviteten för specialistsjuksköterskeyrket samt återväxten av fler doktorander och stärker även i förlängningen lärarförsörjningen inom högskolan för det vårdvetenskapliga området. Ökade forskningsmöjligheter inom anställningen
stärker även den vårdvetenskapliga forskningen och kvaliteten i specialistutbildningarna.
Konsekvenser för studenter
Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeutbildning
I fråga om förslaget om en ny utbildning som leder till en avancerad
klinisk specialistsjuksköterskeexamen innebär enligt utredningens
bedömning att attraktiviteten för sjuksköterskeyrket kommer att
öka. En tvåårig utbildning främjar även återväxten av doktorander
och unga forskare genom ökad progression och fördjupning avseende vetenskap och beprövad erfarenhet.
Den nya examen omfattar motsvarande ett års ytterligare studier
jämfört med specialistsjuksköterskeutbildningen i dess nuvarande
form. Förslaget kan därför medföra ökade studielån för de studenter
som väljer att studera till den nya examen i stället för till specialistsjuksköterskeexamen. En förlängd studietid kan också innebära ett
inkomstbortfall för de studenter som annars skulle ha läst utbildningen till specialistsjuksköterskeexamen och börjat arbeta.
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Utbildningens bredd och djup samt vårdens behov av AKS kan ge
studenterna incitament att vilja utbilda sig till AKS. Studenterna kan
också uppfatta yrkets tydligare uppdrag som en garant för att yrket
AKS kan medföra en god arbetsmiljö och en lön som står i proportion
till den kompetens som utbildningen ger.
Ökat antal fristående kurser i högskolan
Förslaget om ökat antal fristående kurser i högskolan bedöms bidra
till att både studenter och redan verksamma barnmorskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och framgent även avancerade
kliniska specialistsjuksköterskor, i ökad omfattning ges möjlighet till
kontinuerlig fortbildning och vidareutbildning på avancerad nivå.
Förslaget bedöms öka kvaliteten i vården genom att fler individer kan
ta del av kurser inom olika ämnesområden med relevans för respektive specialiseringsområde samt ge en kontinuerlig möjlighet till
kompetensutveckling och samtidigt främja det livslånga lärandet.
Förslaget bedöms även öka möjligheterna för arbetsgivare att kontinuerligt fortbilda sin personal i högskolan både på kort och på lång
sikt, vilket ytterst bidrar till en ökad vårdkvalitet samt i förekommande fall bedöms minska incitamenten för uppdragsutbildning.

10.7

Konsekvenser för andra myndigheter

10.7.1

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Utredningens förslag i fråga om införandet av ett nytt legitimerat
yrke i form av avancerad klinisk specialistsjuksköterska innebär att
legitimerade avancerade kliniska specialistsjuksköterskor kommer
att stå under samma tillsyn av IVO som övrig hälso- och sjukvårdspersonal. AKS bedöms dock utgöra en mindre grupp legitimerade
yrkesutövare. Det antal ärenden som förväntas tillkomma för IVO:s
del till följd av förslaget är därför av mycket begränsad omfattning.
Utredningen gör bedömningen att kostnaderna för att hantera de
nya uppgifterna ryms inom ramen för myndighetens förvaltningsanslag och att förslaget därmed inte medför några ekonomiska konsekvenser för statsbudgeten.
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Socialstyrelsens beslut om legitimation och beslut av Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om prövotid och återkallelse av
legitimation kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (10 kap.
9 och 13 a §§ patientsäkerhetslagen [2010:659]). Detsamma gäller
beslut av Socialstyrelsen att inte godkänna en enskild persons utländska utbildning (11 kap. 2 § förordningen [2016:157] om erkännande
av yrkeskvalifikationer). Antalet överklagade ärenden förväntas dock
bli begränsat och de eventuella kostnadsökningar som förslagen
kan medföra för domstolarna bedöms därför bli så marginella att
de ryms inom befintliga anslag.

10.8

Konsekvenser i fråga om erkännande
av yrkeskvalifikationer enligt
yrkeskvalifikationsdirektivet

10.8.1

Konsekvenser för personer som vill utöva yrket
som specialistsjuksköterska eller avancerad klinisk
sjuksköterska

Specialistsjuksköterska
Utredningens förslag i fråga om ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeutbildningen bedöms inte medföra några konsekvenser
för personer från ett annat land som vill få en specialistsjuksköterskeutbildning erkänd i Sverige.
Avancerad klinisk sjuksköterska
År 2013 ändrades det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet genom
ändringsdirektivet 2013/55/EU (se avsnitt 4.3). Medlemsstaterna
har i princip rätt att själva bestämma vilka yrken som ska regleras
men yrkesregleringen ska vara förenlig med vissa principer som har
kommit till uttryck i yrkeskvalifikationsdirektivet. Enligt direktivets
artikel 59.5 ska EU:s medlemsstater lämna uppgifter till Europeiska
kommissionen när krav införs som begränsar tillträdet till ett yrke
eller utövandet av ett yrke. Medlemsstaten ska motivera skälen till
kraven och även ange hur kraven uppfyller villkoren i artikel 59
punkten 3. Kraven får inte vara direkt eller indirekt diskriminerande
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på grund av nationalitet eller bosättningsort, kraven ska vara motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset samt att de är lämpliga för att uppnå de eftersträvade målen och inte går utöver vad som
krävs för att uppnå målen.
Utredningens förslag innebär att den avancerade kliniska specialistsjuksköterskan har ett självständigt patientansvar vars arbete
riktas mot allmänheten. Utredningens bedömning är att regleringen
av yrket utgör vare sig direkt eller indirekt någon diskriminering på
grund av nationalitet eller bosättningsort. Förslagen bedöms däremot medföra positiva effekter för personer utbildade i annat land,
eftersom legitimationen innebär att det finns en statlig garanti,
genom Socialstyrelsens prövning om ansökan om legitimation, för
att personen har nödvändig kompetens för yrket. Denna statliga
prövning av rätt till legitimation kan medföra att fler arbetsgivare
anställer avancerade kliniska specialistsjuksköterskor inom hälsooch sjukvården som är utbildade i annat land.
Avancerad klinisk specialistsjuksköterskeutbildning ska enligt
utredningens förslag utformas som en yrkesexamen på avancerad
nivå i högskolan och leda till en avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen. Legitimation för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor föreslås införas för att stärka patienternas tillgång till en
god och säker vård. Utredningen bedömer därför att en reglering av
yrket avancerad klinisk specialistsjuksköterska är proportionerlig
med hänsyn till de intressen som skyddas. En reglering av yrket leder
till säkrare vård för patienterna och innebär ett skydd för patienter i
de fall där en yrkesutövare visar sig vara olämplig för yrket.

10.9

Konsekvenser för kvinnor och män

Utredningen bedömer att förslagen i betänkandet bidrar till att
utjämna skillnader mellan kvinnor och män. Detta genom att öka
attraktiviteten för yrket och leda till att fler kvinnor kommer både
vilja och kunna arbeta heltid. Färre sjukskrivningar bedöms även bli
en konsekvens till följd av högre välmående på arbetet. Förslaget om
att arbetsgivaren bör inrätta anställningar för specialistsjuksköterskor samt förenade anställningar mellan lärosäten och vårdgivare
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bidrar även till att tydliggöra strukturer och formaliserade och transparenta beslutsprocesser ökar kvinnors möjligheter att konkurrera
på lika villkor som män.
Det är fler kvinnor än män som läser utbildningen till specialistsjuksköterskeexamen. Statistik från UKÄ visar att läsåret 2016/17
utgjorde kvinnorna 86 procent av nybörjarna på utbildningen och
männen utgjorde 14 procent. Det förekommer också stora skillnader mellan olika inriktningar på specialistsjuksköterskeexamen. Den
föreslagna förändringen av specialistsjuksköterskeutbildningen och
den föreslagna utbildningen till avancerad klinisk sjuksköterskeexamen bedöms inte påverka andelen kvinnor och män som specialistutbildar sig.
Utredningens förslag om nya utbildningar bedöms även innebära
moderniseringar och bland annat behandla aspekter om skillnader i
hälsa mellan olika grupper, till exempel mellan kvinnor och män i
högre utsträckning än tidigare.

10.10 Integrationspolitiska konsekvenser
Antalet studenter med utländsk bakgrund är mycket få på specialistsjuksköterskeutbildningen och lägre än vissa andra hälso- och
sjukvårdsutbildningar. Den föreslagna förändringen av specialistsjuksköterskeexamen bedöms inte påverka andelen studenter med
svensk eller utländsk bakgrund som studerar till denna examen.
Utredningen bedömer det som sannolikt att andelen studenter med
svensk eller utländsk bakgrund i den nya specialistsjuksköterskeutbildningen kommer att motsvara nuvarande utbildning. När det
gäller utbildningen till avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen bedömer utredningen att en ökning av utländskt utbildade
AKS kan komma att söka arbete i Sverige genom att legitimationsskyldigheten ger statlig garanti genom Socialstyrelsens prövning om
legitimation för att personen har en nödvändig kompetens för yrket.
Både avancerad klinisk specialistsjuksköterskeutbildningen och
specialistsjuksköterskeutbildningens innehåll förändras och kommer att förbereda studenterna för att möta aspekter som rör skillnader i hälsa mellan olika grupper och ökad tyngdpunkt inom jämlik
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hälsa vilket bedöms ge positiva effekter inom vården och samhället i
stort.

10.11 Konsekvenser för företag
Förslagen bedöms inte leda till några negativa konsekvenser för
privata vårdgivare. Utredningens bedömning är att förslagen sammantaget kommer att leda till att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet och öka intresset för utbildningen. Det bedöms leda till
en ökad tillgång på specialistsjuksköterskor och avancerade kliniska
specialistsjuksköterskor vilket underlättar privata vårdgivares möjlighet att anställa specialistutbildade sjuksköterskor. De lagförslag
som riktar sig till hälso- och sjukvårdshuvudmännen kan påverka
privata vårdgivare då förslaget omfattar de avtal som sluts mellan
huvudman och vårdgivare.
10.11.1 Särskild hänsyn till små företag
Förslagen bedöms inte ge några betydande konsekvenser för små
företag i betydelsen privata vårdgivare. Hälso- och sjukvårdshuvudmännen ansvarar för att avtal med dessa sluts, utifrån vilken vård
som behöver erbjudas. Utredningen bedömer att förslagen sammantaget kommer att öka intresset för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning samt ger incitament till att få tillgång livslångt
lärande i högre grad än i dag. Privata vårdgivare bedöms därför få
förbättrade förutsättningar att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor.
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Särskilt yttrande av Ulla Falk,
förbundsombudsman i Vårdförbundet
Utifrån att ha läst utredningens förslag per den 21/8 2018 samt telefonsamtal med utredningen lämnar jag följande yttrande om nödvändigheten av att behålla både en generell magisterexamen och en
yrkesexamen i specialistsjuksköterskeutbildningen.
Jag kan inte heller ställa mig bakom utredningens övervägande
och förslag om en specialistutbildning för sjuksköterskor med tre
fasta inriktningar och en öppen inriktning.
En yrkesexamen innehåller ingen progression inom sjuksköterskors huvudområde omvårdnad/vårdvetenskap. Progression i huvudområdet är en förutsättning till förmåga att självständigt bedöma,
planera och åtgärda komplexa omvårdnadsbehov. En specialistsjuksköterska med en generell examen inom omvårdnad/vårdvetenskap
och en yrkesexamen kan ta avancerade kliniska beslut och utveckla
omvårdnaden. Flera arbetsgivare har utvecklat kompetensmodeller
som tydliggör behovet av både yrkesexamen och generell examen för
att utveckla och säkra kvalitet i vården. Detta är något som jag tidigare
framfört vid flera tillfällen både muntligt och skriftligt.
Lärosätenas ställer särskilda behörighetskrav på generell examen
för att ge tillträde till forskarutbildning. Yrkesexamen ger heller inte
behörighet till forskarnivå internationellt.
En specialistutbildning med två examina är även betydelsefullt ur
ett genusperspektiv. Det vore en allvarlig tillbakagång för jämställdheten om en stor kvinnodominerad utbildning som sjuksköterskornas
specialistutbildning skulle bli den enda yrkesutbildning som ges av
lärosäten utan rätt att utfärda både en yrkes- och en generell examen.
För att yrkesexamen skall bli akademiskt gångbar och ha en progression i huvudområdet måste samma examensmål skrivas in i
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yrkesexamen som de i den generella magisterexamen. Detta innebär
att studierna för en yrkesexamen skall ge fördjupad kunskap för att
delta i forsknings- och utvecklingsarbete samt att studenten ska
kunna ansvara för sin egen kunskapsutveckling. Inom ramen för specialistsjuksköterskeexamen måste 30 hp finnas inom huvudområdet
omvårdnad/vårdvetenskap samt ett examensarbete på 15 hp inom
omvårdnad/vårdvetenskap. Examensbeviset måste på engelska ange
Degree of Master. Yrkesexamen ger endast beteckningen Post
graduate diploma.
Om utredningens uppfattning är att dubbla examina inte hör
hemma på lärosätena är det en problematik som inte enbart har med
sjuksköterskors specialistutbildning att göra. Dubbla examina gäller
för alla högskoleutbildningar som leder till en yrkesexamen.
Om dubbla examina ska tas bort krävs en ny utredning av Högskoleförordningen och de examensordningar som i dag finns. Till dess
att en sådan utredning och eventuell ändring genomförs måste specialistsjuksköterskor fortsätta ha möjligheten att erhålla såväl yrkesexamen och magisterexamen.
Utredningen förordar alternativ C med endast tre fastslagna inriktningar och en öppen inriktning. De föreslagna inriktningarna avser
enbart högspecialiserad vård och speglar på intet vis behovet av specialistsjuksköterskans kompetens inom all hälso- och sjukvård. Det
skapar en stor risk för att utbildningar startas i arbetsgivarens egen regi
inom olika specialiteter på lokala och regionala nivåer. Den typen av
utbildningar saknar transparens, kvalitetsgranskning från UKÄ och är
inte ekonomiskt försvarbart ur ett samhällsperspektiv. Även individens
anställningsbarhet och mobilitet mellan olika arbetsplatser minskar.
Ytterligare en farhåga är att den öppna inriktningen som finns i
alternativ C har för generella examensmål. Det innebär att varje lärosäte själva beslutar om innehållet i inriktningen. Risken är att en
distriktssköterska som utbildat sig i Umeå inte erhåller likvärdig kunskap som hen som utbildat sig i Göteborg.
Utredaren anser att betänkandet skall ses som en helhet vilket förutsätter att ett förändrat ledningssystem för hälso- och sjukvården,
nationellt råd för dimensionering samt lagändringsförslag som föreslås
sker samtidigt som utredningens förslag till förändrad specialistutbildning för sjuksköterskor. Detta kräver också tillgång till andra myndigheters uppdrag och ansvarsområde, något som inte tydligt ingår i
utredningen direktiv och gör utredarens förslag orealistiskt.
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Specialistsjuksköterskeutbildning
och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar
för framtidens hälso- och sjukvård
Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2018
Sammanfattning
En särskild utredare ska se över specialistsjuksköterskeutbildningen.
Syftet med översynen är att den framtida utbildningen ska möta
hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska. Utredaren ska också se över frågor som rör
vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar.
Utredaren ska bl.a.
• analysera vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor,
• föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet,
• föreslå en ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen,
• se över krav på tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen,
• bedöma behoven av en ändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen,
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• bedöma behoven av en specialiströntgensjuksköterskeexamen,
och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.
Det behövs en översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen
och vissa angränsande frågor
Svensk hälso- och sjukvård ska vara i världsklass. En förutsättning
för att lyckas med detta uppdrag är en väl fungerande kompetensförsörjning. Det är arbetsgivarna inom hälso- och sjukvården som
ansvarar för att säkerställa en fungerande organisation och bemanning inom vården men staten kan bidra till detta genom att tillhandahålla en utbildning av hög kvalitet som svarar mot vårdens
behov. Universitet och högskolor har ansvar för utbildningen av
flera av vårdens professioner.
Det finns utmaningar med kompetensförsörjningen. Statistik
från Socialstyrelsen visar att andelen specialistsjuksköterskor per
1 000 invånare har sjunkit de senaste 20 åren. Arbetsgivarna uppger
att de har svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor i önskad omfattning samtidigt som flera av landets universitet och högskolor har
svårt att fylla utbildningsplatserna på specialistsjuksköterskeutbildningen. Orsakerna till detta är bl.a. svårigheter för sjuksköterskor att få tjänstledigt för studier och bristande incitament för
sjuksköterskor att vidareutbilda sig.
Lärosätena uppger att det också i vissa fall är svårt att utöka
antalet utbildningsplatser trots att det finns ett studentunderlag. En
orsak till detta är bristen på platser inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
Enligt arbetsgivarna finns det problem med utbildningens innehåll, struktur och de nuvarande inriktningarna i examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen. I januari 2016 överlämnade den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande
inom hälso- och sjukvården sina förslag i betänkandet Effektiv vård
(SOU 2016:2). I betänkandet konstateras att specialistutbildningen
för sjuksköterskor fram till i dag har haft förhållandevis begränsad
påverkan på löneutveckling och status. Arbetsgivarna menar att det
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är problematiskt att lärosätena inte alltid samverkar sinsemellan utan
snarare konkurrerar, och att de startar och lägger ned utbildningar
utan att ta hänsyn till vårdens behov. Detta innebär t.ex. att även i
de fall då det finns ett behov och en efterfrågan på en viss utbildning,
anordnar inget lärosäte utbildningen. Dessa problem är skäl för att
göra en översyn av utbildningen och vissa frågor som knyter an till
den.
Även när det gäller barnmorskeexamen framför avnämare att det
finns problem med nuvarande utbildning. Det behöver därför göras
en analys och bedömning av behovet av en förändrad barnmorskeutbildning. Yrkesföreningar har vidare framfört att det finns behov
av specialiserade röntgensjuksköterskor. En bedömning av vårdens
behov av specialiströntgensjuksköterskor behöver därför göras.
Uttryck som används i dessa direktiv
Frågor som berörs i dessa direktiv har betydelse för verksamhet vid
statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1434) och enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina. I direktiven används begreppen universitet och högskolor
eller lärosäten för båda dessa kategorier.
Med hälso- och sjukvårdhuvudman avses i dessa direktiv det
landsting eller den kommun som enligt hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. Inom en
vårdhuvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet. Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting,
kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som
bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.
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Uppdraget att göra en översyn av
specialistsjuksköterskeutbildningen
Hur ser tillgången och behovet av specialistsjuksköterskor ut?
Hälso- och sjukvården blir allt mer specialiserad och kvalificerad.
Framsteg inom medicin och medicinteknik gör att mer avancerade
behandlingar blir möjliga. Detta gör att behoven av specialiserad personal ökar. Samtidigt har tillgången på specialistsjuksköterskor minskat under ett antal år och Socialstyrelsen bedömer att om minskningen fortsätter finns det risk för en försämrad patientsäkerhet i vissa
delar av vården.
Enligt arbetsgivarna inom vården möter specialistsjuk-sköterskeutbildningen inte vårdens behov. Det gäller t.ex. frågor om utbildningens innehåll men arbetsgivarna anser även att det finns problem
när det gäller lärosätenas dimensionering av utbildningen och dess
olika inriktningar. Samtidigt anser lärosäten att vårdens behov inte
är tydligt beskrivna. Bristande kommunikation mellan lärosäten och
vårdgivare framförs som en del av förklaringen.
Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet har getts ett uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och
sjukvården (S2016/04992/FS [delvis]). I uppdraget ingår att myndigheterna så långt det är möjligt ska säkerställa en förbättrad tillgång
till statistik och prognoser över det totala kompetensbehovet i hälsooch sjukvården, oavsett driftsform eller huvudman. Som komplement till myndigheternas uppdrag behövs en samlad analys och
bedömning av vilka de långsiktiga behoven av specialistsjuksköterskor är och hur tillgången ser ut i dag. Bedömningen ska omfatta
statliga, kommunala (såväl kommuner som landsting) och privata
vårdgivares behov.
Utredaren ska därför
• analysera och bedöma hälso- och sjukvårdens tillgång på och
långsiktiga behov av specialistsjuksköterskor.
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Vilka åtgärder behövs för att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet?
Högskolan har ansvar för utbildningen som leder till specialistsjuksköterskeexamen och som ska förbereda studenterna för specialistsjuksköterskeyrket. För att i största möjliga mån säkerställa en
god tillgång på specialistsjuksköterskor krävs både en attraktiv utbildning och att de som är utbildade väljer att arbeta som specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterskeyrket är ett kvinnodominerat
yrke. Som framgår av regeringens skrivelse En arbetsmiljöstrategi för
det moderna arbetslivet 2016–20 (2015/16:80) upplevs arbetstakten
som särskilt svår att styra inom kvinnodominerade yrken där arbetsuppgifterna i hög grad styrs av kontakten med andra människor
såsom patienter, kunder och elever. Det finns en bred samsyn hos
bl.a. vård-givare och yrkesföreningar om att det behövs fler specialistsjuksköterskor i vården. Ett hinder för att öka antalet kan vara
att arbetsgivarna, på grund av personalbrist, har svårt att bevilja
sjuksköterskor tjänstledigt för att vidareutbilda sig. För att hälsooch sjukvården ska kunna rekrytera och behålla kunniga specialistsjuksköterskor har arbetsgivarna ett stort ansvar för att säkerställa
att dessa vill stanna i yrket och att sjuksköterskor har intresse av att
vidareutbilda sig. Faktorer som ansvar i relation till kompetens, en
god arbetsmiljö och löneutveckling samt stimulerande arbetsuppgifter påverkar detta. Det behöver därför redovisas åtgärder som kan
öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet och öka tillgången på
utbildade specialistsjuksköterskor.
Ansvarsförhållandet mellan stat och landsting när det gäller huvudmannaskapet för sjuksköterskors specialistutbildning har diskuterats
vid olika tillfällen. Ett exempel på detta är att landstingsfullmäktige i
Stockholms läns landsting (SLL) den 15 juni 2016 beslutade att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Sveriges Kommuner
och Landsting se över förutsättningarna och möjligheterna för att
ansvaret för specialistutbildningen av sjuksköterskor ska övergå från
staten till landsting och regioner.
Utredaren ska därför
• lyfta fram goda exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdshuvudmännen kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet och för att öka tillgången på utbildade specialistsjuksköterskor,
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• redovisa vilka åtgärder staten kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet samt åtgärder för att öka tillgången
på utbildade specialistsjuksköterskor, och
• analysera och bedöma vilka förutsättningar hälso- och sjukvårdshuvudmännen har för att ta ett större ansvar för sjuksköterskors
specialisering.
En ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen
Av 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2014:821) framgår att hälsooch sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska få sakkunnig
och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Det
är därför viktigt att specialistsjuksköterskeutbildningen även i framtiden ger en grundläggande vetenskaplig kompetens i kombination
med att studenterna får utveckla praktiska kunskaper och färdigheter som kan tillämpas i vården. Utbildningen ska ge studenten den
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska. Det är också angeläget att utbildningen
utvecklas i takt med nya vetenskapliga rön.
Globala och nationella samhällsutmaningar som digitalisering har
medfört nya arbetssätt i vården. Sedan specialistsjuksköterskeexamen 2001 infördes i examensordningen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) har vården utvecklats snabbt. Detta har lett
till förändringar i arbetsuppgifter och arbetsfördelning mellan vårdens olika yrkesgrupper. Det har även inneburit att specialistsjuksköterskans yrkesroll och arbetsuppgifter genomgått förändringar.
Specialistsjuksköterskeexamen infördes i examensordningen med
elva inriktningar. Examen omfattar 60 högskolepoäng med undantag
för inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att
studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng. Den
1 augusti 2013 infördes genom en ändring i examensbeskrivningen
möjligheten att utfärda specialistsjuksköterskeexamen med viss
annan inriktning utöver de elva fasta inriktningarna. Universitet och
högskolor har därmed fått större möjlighet att utforma examensinriktningar som kan möta vårdens behov av specialistsjuksköterskor. Trots den ökade flexibiliteten framför vårdgivarna fortfarande
kritik mot att inriktningarna inte motsvarar vårdens behov. Även de
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elva inriktningarna möter kritik från yrkesföreningar och arbetsgivare genom att vissa av inriktningarna anses vara för snäva utifrån
vårdens verksamheter och organisering.
Universitetskanslersämbetet beslutade 2014 om kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen. Utvärderingen visade på
brister i måluppfyllelse. Den nationella bedömargruppen som ansvarade för utvärderingen belyste i sitt yttrande till beslutet att examensbeskrivningen för utbildningen kan behöva ses över och moderniseras.
Sammantaget innebär kritiken att en fullständig översyn av specialistsjuksköterskeutbildningen bör göras och att en ny examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen bör tas fram. En
utgångspunkt ska vara att omfattningen på examen i allt väsentligt
ska vara den samma som i dag, dvs. 60 högskolepoäng. Endast om
det finns synnerliga skäl ska en annan omfattning föreslås.
Utredaren ska därför
• kartlägga hur specialistsjuksköterskans yrkesroll och arbetsuppgifter i vården har utvecklats sedan specialistsjuksköterskeexamen infördes i högskolan 2001,
• analysera specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll och arbetsuppgifter,
• bedöma i vilken utsträckning specialistsjuksköterskeexamen med
viss annan inriktning har försett vården med nya inriktningar i
enlighet med vårdens behov,
• analysera och bedöma, utifrån vårdens och individens behov, om
det fortfarande finns behov av att ha fasta inriktningar för specialistsjuksköterskeexamen i examensbeskrivningen och i så fall
föreslå vilka dessa ska vara,
• se över och föreslå en examensbeskrivning för specialistsjuksköterskeexamen på avancerad nivå, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
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Vilka krav ska ställas för antagning till
specialistsjuksköterskeutbildningen?
Enligt bestämmelserna om tillträde till högskoleutbildning på avancerad nivå i 7 kap. högskoleförordningen kan lärosätena ställa upp
krav på särskild behörighet för tillträde till en utbildning. Sådana
krav ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Ett krav som har ställts upp har varit krav på yrkeserfarenhet mellan sjuksköterskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning,
dvs. att studenten inte direkt efter sjuksköterskeexamen kan påbörja
specialistsjuksköterskeutbildningen. Ett skäl för ett sådant krav kan
vara att yrkeserfarenhet ger studenterna erfarenheter från arbetet i
vården genom kliniska och praktiska färdigheter som sedan kan
kompletteras med specialistkunskaper inom önskad specialistinriktning. Ett problem med kravet på yrkeserfarenhet kan vara att det
försvårar för personer som är etablerade på arbetsmarknaden att
återgå till studier i högskolan.
Utredaren ska
• analysera och bedöma om lärosätenas krav på särskild behörighet
i form av arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen utgör ett hinder för försörjningen av specialistsjuksköterskor, och
• i det fall utredaren anser att kravet är ett hinder, bedöma vilka
konsekvenser en ändring av denna ordning skulle innebära för
nyutexaminerade specialistsjuksköterskors praktiska och kliniska
färdigheter, och
• vid behov lämna rekommendationer till universitet och högskolor om hur sådana hinder kan motverkas.
Hur kan samverkan mellan lärosäten och vårdgivare förbättras?
Genomförandet av specialistsjuksköterskeutbildningen ställer krav
på ett nära samarbete mellan högskolor och vårdgivare. Detta gäller
t.ex. genomförandet av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som till viss del sker inom hälso- och sjukvårdshuvudmännens verksamhet.
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I betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) anges att det för effektiviteten inom vården är viktigt att vissa utbildningsfrågor blir
föremål för en betydligt tätare och mer formaliserad samverkan
mellan staten, huvudmännen (landsting/regioner och kommunerna)
och företrädare för vårdens professioner. I betänkandet nämns bl.a.
utbildningarnas dimensionering och innehåll, övergripande kompetenskrav för vårdens professioner och utvecklingen av nya arbetssätt
som frågor som skulle kunna hanteras inom en sådan samverkan.
Regeringen gav den 28 juli 2016 Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ett uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården, (S2016/04992/FS [delvis]).
I uppdraget ingår bl.a. att analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och regional nivå mellan aktörer med ansvar för
kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas
långsiktigt. Det finns dock flera skäl att särskilt utreda frågor som
rör samverkan kring specialistsjuksköterskeutbildningen. Universitet och högskolor har stor frihet att bestämma om sitt utbildningsutbud och utbildningarnas innehåll. Dimensionering av utbildningar ska ske utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens
behov. Samverkan är då ett viktigt verktyg för lärosätena i utformningen av utbildningar som leder till yrkesexamina samt utformningen
av utbildningsutbudet. Avnämarnas synpunkter kan utgöra ett viktigt
underlag för att säkerställa att utbildningen är relevant för den verksamhet som studenterna utbildas för. En fungerande samverkan blir
alltså en viktig förutsättning för att specialistsjuksköterskeutbildningen ska kunna följa kunskapsutvecklingen inom vården.
Samverkan inom ramen för specialistsjuksköterskeutbildningen
är särskilt viktig när det gäller den verksamhetsförlagda delen av
utbildningen. Lärosätena behöver komma överens med vårdgivarna
om omfattning och ersättning för denna del av utbildningen. Den
verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av kurser i praktisk miljö
som examineras och ger högskolepoäng vilket kräver resurser i form
av handledare och examinatorer m.m. Sjukvårdshuvudmännen kan
bara ta emot ett visst antal studenter vid ett och samma tillfälle för
att behålla en hög kvalitet i utbildning och handledning. Klinikernas
storlek, patientunderlag och tillgången på kvalificerade handledare
är avgörande för en verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.
Därför behöver lärosätenas och vårdhuvudmännens olika roller i
planeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen belysas. Det
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behöver även ses över om det finns ytterligare åtgärder som kan
vidtas för att stärka kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av
utbildningen.
I dag samverkar lärosäten och vårdgivare i första hand på regional
nivå. Den samverkan som sker på regional nivå kan dock behöva
utvecklas ytterligare för att högskolans utbildningsutbud på ett
bättre sätt ska kunna möta de regionala behoven i vården. För att
möta behoven av specialistsjuksköterskeutbildningar bör lärosätena
i de olika regionerna samarbeta t.ex. ifråga om vilka utbildningar som
erbjuds. Eftersom studentunderlaget inte alltid möjliggör för alla
lärosäten att erbjuda en viss inriktning kan en uppdelning av inriktningarna mellan lärosätena säkerställa att regionens behov möts. Det
bör därför analyseras och lämnas förslag om hur samarbete lärosäten
sinsemellan och samverkan mellan lärosäten och vårdgivarna inom
en region kan säkerställas.
Det finns inte någon formaliserad samverkan på nationell nivå om
specialistsjuksköterskeutbildningen, men det kan finnas behov av en
sådan. Det bör därför utredas om det finns behov av en mer formaliserad samverkan på nationell nivå gällande specialistsjuksköterskeutbildningen. Om behov finns, ska utredaren föreslå hur en
sådan samverkan kan organiseras. Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) är ett exempel på hur samverkan på
nationell nivå kan organiseras.
Utredaren ska
• analysera hur samverkan fungerar mellan lärosäten och hälso- och
sjukvårdshuvudmännen i fråga om specialistsjuksköterskeutbildningen och, om det finns skäl, föreslå vilka förändringar som
krävs för att samverkan ska förbättras,
• belysa lärosätenas och hälso- och sjukvårdshuvudmännens olika
roller i planeringen av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, och lämna förslag på åtgärder för att kvaliteten i denna
del av utbildningen ska förbättras,
• analysera och föreslå hur samarbete lärosäten sinsemellan och
samverkan mellan lärosäten och vårdgivarna inom en region kan
säkerställas,
• bedöma vilken samverkan som i första hand behövs på regional
nivå och vilken samverkan som behövs på nationell nivå, och
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• bedöma om det finns behov av att ytterligare formalisera samverkan om specialistsjuksköterskeutbildningen på nationell nivå,
och i så fall lämna förslag på hur en sådan ska utformas.
Uppdraget att se över frågor som rör vissa andra
hälso- och sjukvårdsutbildningar
Behöver examensbeskrivningen för barnmorskeexamen ändras?
Barnmorskeexamen är en examen på avancerad nivå som omfattar
90 högskolepoäng. För barnmorskeexamen ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Det är viktigt att
barnmorskeutbildningen följer kunskapsläget i vården. Flera lärosäten har i skrivelser till regeringen föreslagit förändringar av barnmorskeexamen (U2016/05244/UH och U2016/05355/UH). I skrivelserna framförs att samhällets behov av barnmorskor med en
utvecklad kompetens ökat. Ingivarna menar att barnmorskans verksamhetsområde har utvecklats som en följd av samhällsutvecklingen
vilket har påverkat barnmorskeexamens innehåll men inte dess omfattning. Vidare anförs att utbildningstiden är för kort i förhållande
till programmets innehåll och examenskrav. Lärosätena anser även
att det finns svårigheter att integrera de professionella och vetenskapliga kraven. Förändringar i vården innebär att arbetsuppgifter
och yrkesroller ändras över tid. Det behövs därför ett underlag för
att avgöra om det finns behov av en förändrad barnmorskeexamen.
Utredaren ska
• analysera och bedöma om det finns behov av en förändrad examensbeskrivning för barnmorskeexamen, och om behov finns
lämna förslag på en sådan examen, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
Utgångspunkter för utredarens arbete i denna del är att omfattningen på examen ska vara densamma som i dag, dvs. 90 högskolepoäng och att kravet på utfärdad legitimation som sjuksköterska ska
ligga fast. Utredaren ska i sin bedömning särskilt beakta vårdens
kompetensbehov av barnmorskor på medellång och lång sikt.
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Behöver det införas en specialiströntgensjuksköterskeexamen?
Röntgensjuksköterskeexamen är en examen på grundnivå med en
omfattning av 180 högskolepoäng. Examen ligger till grund för legitimation som röntgensjuksköterska. Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor har kommit in med en skrivelse
med önskemål om inrättande av en specialiströntgensjuksköterskeexamen (U2017/00474/UH). Ingivarna anger som skäl för att inrätta en ny examen att det finns ett nationellt behov av röntgensjuksköterskor med specialisering i radiografi inom diagnostisk
radiologisk verksamhet. De anser också att den avancerade och högteknologiska utvecklingen innebär ett ökat ansvar för röntgensjuksköterskan vilket ställer höga krav på specialistkunskaper. Då det
saknas underlag om vårdens behov av specialiserade röntgensjuksköterskor behövs en analys och bedömning av om det finns skäl att
införa en ny yrkesexamen i högskolan, eller om eventuella behov av
specialistkompetens kan tas om hand av vårdgivarna.
Utredaren ska
• analysera och bedöma om det finns behov av att införa en specialiströntgensjuksköterskeexamen på avancerad nivå i högskolan,
och om behov bedöms finnas, lämna förslag på examensbeskrivning för specialiströntgensjuksköterskeexamen, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
En utgångspunkt för utredarens arbete i denna del är att röntgensjuksköterskeexamen ska finnas kvar. Utredaren ska i sin bedömning särskilt beakta vårdens kompetensbehov av specialiströntgensjuksköterskor på medellång och lång sikt.
Avgränsningar
Utredaren ska inte lämna författningsförslag som rör sjuksköterskeexamen. Utredaren ska inte heller lämna förslag som rör resurstilldelningen till universitet och högskolor.
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Konsekvenser
Utredaren ska redovisa konsekvenser av förslagen. Utöver vad som
följer av kommittéförordningen (1998:1474) ska utredaren särskilt
redogöra för konsekvenserna för universitet och högskolor, hälsooch sjukvårdshuvudmän och andra vårdgivare samt övriga berörda
myndigheter. Utredaren ska också redogöra för konsekvenserna för
studenter och specialistsjuksköterskor. Även konsekvenserna av vad
lämnade förslag innebär för personer med en utländsk sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildning, barnmorskeutbildning och röntgensjuksköterskeutbildning ska analyseras.
Utredaren ska i enlighet med 14 kap. 3 § RF beakta proportionalitetsprincipen i samband med eventuella överväganden om inskränkningar av den kommunala självstyrelsen och utförligt redogöra för vilka bedömningar som den gjort i detta avseende.
Genomförande och redovisning av uppdraget
Utredaren ska i sitt arbete samråda med statliga universitet och
högskolor, enskilda utbildningsanordnare, företrädare för hälso- och
sjukvårdshuvudmännen, Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsmarknadens parter och Sveriges förenade studentkårer. Utredaren
ska vidare samråda med Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet och föra en dialog med dessa med anledning av myndigheternas uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor
i hälso- och sjukvården. Utredaren ska även samråda med övriga
berörda myndigheter och organisationer, privata aktörer och andra
som utredaren anser vara av betydelse för arbetet. Utredaren ska i
frågor som rör högskolans styrning samråda med utredningen Starka
och ansvarsfulla lärosäten (U2017:05).
Utredaren ska uppmärksamma och beakta Sveriges internationella åtaganden och relevanta EU-regler, bl.a. det reviderade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU) och det förslag till direktiv
om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av
yrken, som för närvarande förhandlas inom EU.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018.
(Utbildningsdepartementet)
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Utredningens referensgrupper

Referensgrupp för övergripande frågor
om specialistsjuksköterskeutbildning
och barnmorskeutbildning
Doris Bohman, (docent, Blekinge tekniska högskola)
Katarina Berg (universitetslektor, Linköpings universitet)
Marie Häggström (universitetslektor, Mittuniversitetet)
Birgitta Bisholt (docent, Karlstads universitet)
Ing-Marie Moegelin (handläggare, Svensk sjuksköterskeförening)
Susanne Georgsson (docent, Sophiahemmets högskola/Barnmorskeförbundet)
Mikael Malm (samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting)
Max Linderborg (ordf., Röda Korset högskolas studentkår)
Lis Munk (förbundsombudsman, Vårdförbundet)
Conny Mathiesen (vd, Helsa och ledamot i Vårdföretagarnas
branschstyrelse Bransch Sjukvård)

Referensgrupp för frågor om
specialistsjuksköterskeutbildning
Marie Wihlsson (lektor, Högskolan i Skövde)
Åsa Engström (professor, Luleå tekniska universitet)
Carin Alm-Roijer (universitetslektor, Malmö universitet)
Ewa Andersson (styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening)
Oili Dahl (styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening)
Erica Anthoney Oscarson (utredare, Socialstyrelsen)
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Conny Mathiesen (vd Helsa och ledamot i Vårdföretagarnas
branschstyrelse Bransch Sjukvård)
Lisa Davidsson (handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting)

Referensgrupp för frågor om barnmorskeutbildning
Mari-Cristin Malm (doktor, Högskolan Dalarna)
Monica Christiansson (universitetslektor, Umeå universitet)
Mia Barimani (universitetsadjunkt, Karolinska Institutet/
Barnmorskeförbundet)
Christina Wahlström (ägare och grundare av Mama Mia, och
Almega/vårdföretagarna)
Charlotte Pihl (utredare, Socialstyrelsen)
Kerstin Petersson (samordningsbarnmorska, Stockholms läns
landsting och Sveriges Kommuner och Landsting)

Referensgrupp för frågor om
specialiströntgensjuksköterskeexamen
Camilla Andersson (doktor, Uppsala universitet)
Maud Lundén (universitetslektor, Göteborgs universitet)
Solveig Engman (universitetsadjunkt, Umeå universitet)
Kent Fridell (universitetsadjunkt, Karolinska Institutet)
Niklas Lehto (professor, Luleå tekniska universitet)
Britt-Marie Ahlander (universitetslektor, Örebro universitet)
Berit Björkman (universitetslektor, Stiftelsen högskolan i
Jönköping)
Bodil Andersson (docent, Svensk förening för röntgensjuksköterskor/Lunds universitet)
Mats Homelius (chef, Region Jönköpings län)
Violetta Ellmer (områdeschef, Skånes universitetssjukhus)
Parvin Olofsson (förbundsombudsman, Vårdförbundet)
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Sammanställning över möten

Möten med universitet och högskolor
Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska Institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Röda Korsets högskola
Sophiahemmet högskola

Övriga möten
Möten med berörda myndigheter
Bedömargrupper för Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningarna
Inspektionen för vård och omsorg
Läkemedelsutredningen (S 2016:07)
Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
Socialdepartementet
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Styr- och resursutredningen (U2017:05)
Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)
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Universitetskanslersämbetet
Utredningen nationell samordning för life science (U 2015:08)
Vetenskapsrådet
Möten med övriga organisationer, intressenter
och privatpersoner
Akademiska sjukhuset i Uppsala
Ella Bohlin (KD) Barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns
landsting
Fysioterapeuterna, Professions- och fackförbundet för fysioterapeuter (sjukgymnaster)
Jens Sjöström (S) Oppositionslandstingsråd, Stockholms läns
landsting
Kairos Future
Karolinska sjukhuset
Länsövergripande barnhälsovårdsenheterna
Norrlandstingens regionförbund, FUI-nätverket
Peter Carpelan (M) Forsknings- och personallandstingsråd,
Stockholms läns landsting
Primärvårdsföreningen
Psykologförbundet
Region Uppsala
Sachsska barnsjukhuset Södersjukhuset
Studentkårsrepresentanter och studentföreträdare
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Barnmorskeförbundet
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges förening för röntgensjuksköterskor
Sveriges Kommuner och Landsting
Södersjukhuset, FoUUi-verksamheten
Uppsala kommun
Vårdförbundet
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Västra Götalandsregionen
Yrkesverksamma specialistsjuksköterskor
Yrkesverksamma barnmorskor
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Promemoria
2018-02-08
Komm2018/00054/U

Utredningen om
specialistsjuksköterskeutbildning och vissa
andra hälso- och sjukvårdsutbildningar
U 2017:08

Enligt sändlista

Frågeformulär från utredningen
om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra
hälso- och sjukvårdsutbildningar (U 2017:08)
2 bilagor
Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra
hälso- och sjukvårdsutbildningar inbjuder berörda lärosäten, studentorganisationer, landsting, ett urval av kommuner samt vissa andra
berörda organisationer som är avnämare till utredningen att svara på
ett antal frågor med utgångspunkt i utredningens direktiv
(Dir 2017:86). Det är även möjligt för andra berörda avnämare att ta
del av frågorna och att svara på dessa. Frågorna (bilaga 1) och utredningens direktiv finns på utredningens hemsida:
www.sou.gov.se/utredningen-omspecialistsjukskoterskeutbildning-och-vissa-andra-halso-ochsjukvardsutbildningar-u-201708/
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Frågeformuläret består av ett antal frågor som i första hand rör
specialistsjuksköterskeutbildning men även barnmorskeutbildning
och röntgensjuksköterskeutbildning omfattas. Syftet med frågorna
är att utredningen ska få en övergripande bild av vad relevanta aktörer, utifrån sina olika perspektiv, uppfattar som möjligheter och
utmaningar i arbetet med att utveckla utbildningarna och i de övriga
överväganden som utredningen har att ta ställning till.
Stort tack för er hjälp!
Med vänlig hälsning
Kenth Nauclér
Sändlista (bilaga 2)
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Frågor
Vänligen svara på de frågor som ni anser är av relevans för er
verksamhet. Frågorna är formulerade så öppet som möjligt för att
belysa olika verksamheters och intressenters perspektiv.
Utredningen tar gärna del av goda exempel. Ni är även välkomna att hänvisa till rapporter, uppföljningar och analyser.
Sådant material kan bifogas som länk eller som pdf.
Praktisk information:
Svarande organisation:
Frågorna besvaras under respektive fråga i formuläret nedan. Vi
emotser era svar senast den 6 april 2018. Dokumentet skickas till
u.2017_08@regeringskansliet.se.
Frågor avseende formuläret besvaras av utredningens sekreterare
Malin Bolinder, malin.bolinder@regeringskansliet.se,
telefon 072-538 71 44 eller Margitta Fröberg,
margitta.froberg@regeringskansliet.se, telefon 072-231 58 54.

Frågor om specialistsjuksköterskeutbildningen
1. Har specialistsjuksköterskeutbildningen lokalt vid lärosätet genomgått förändringar avseende innehåll och utbildningsupplägg under
de senaste åren?
1 a) Om ja, beskriv på vilket sätt och inom vilken/vilka inriktningar.
2. Finns det behov av förbättringsåtgärder inom ramen för nuvarande examensmål och övriga krav i examensbeskrivningen för
specialistsjuksköterskeexamen?
2 a) Om ja, i så fall vilka?
3. Redogör för pågående utvecklingsinsatser av specialistsjuksköterskeutbildningen både på kort och på lång sikt, i det fall ett
sådant arbete pågår, både vad gäller struktur och innehåll.
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4. Vissa lärosäten ställer krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till
specialistsjuksköterskeutbildningen. Vilka är för- och nackdelar
med en sådan ordning?
5. Specialistsjuksköterskeutbildning erbjuds i vissa fall i form av
distansutbildning. Beskriv översiktligt vilka möjligheter och
utmaningar detta innebär jämfört med campusförlagd utbildning.
6. Beskriv fördelar och utmaningar med specialistsjuksköterskeutbildning som erbjuds på hel- respektive halvfart och om dessa
skiljer sig åt mellan olika inriktningar.
7. I vilken utsträckning används högskolans ordinarie kursutbud för
sjuksköterskans fort- och vidareutbildning?
8. Specialistsjuksköterskeexamen infördes i examensordningen med
elva s.k. fasta inriktningar 2001. Uppfyller inriktningarna vårdens
behov av specialistsjuksköterskor på kort och på lång sikt?
8 a) Om nej, vad behöver förändras?
8 b) Om ja, inom vilka områden ska det finnas fasta inriktningar?
9. Vilka konsekvenser skulle ett borttagande av de fasta inriktningarna få?
9 a) För vården?
9 b) För lärosätenas planering av specialistsjuksköterskeutbildningen?
10. Universitet och högskolor har sedan 2013 givits möjlighet att
utöver de elva fasta inriktningarna, starta specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning. Syftet med införandet av en
sådan s.k. öppen inriktning var att öka lärosätenas flexibilitet att
starta nya inriktningar i förhållande till vårdens behov.
10 a) Redovisa vilka nya inriktningar som har startats sedan 2013.
10 b) Vilka bedömningar görs inför inrättandet av nya öppna
inriktningar?
11. Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen har i vissa fall
någon form av ersättning annat än studiestöd, t.ex. utbildnings-
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anställning eller studielön, eller följer utbildning i form av uppdragsutbildning. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med
denna ordning?
Frågor om specialistsjuksköterskans yrkesroll i vården
12. Vilka kompetenser är centrala för specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll och arbetsuppgifter i vården? Exemplifiera gärna
utifrån utvecklingen inom olika verksamhetsområden.
13. Beskriv hur vårdgivaren kan tillvarata och använda specialistsjuksköterskans kompetens i verksamheten?
14. Ge exempel på åtgärder som universitet och högskolor kan vidta
för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet, och för att
öka tillgången på specialistsjuksköterskor.
15. Ge exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdshuvudmännen
kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet
och för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor.
16. Ge exempel på åtgärder som riksdag och regering kan vidta för att
öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet och för att öka
tillgången på specialistsjuksköterskor.
17. Vårdgivaren har ansvar för att vårdverksamheten bemannas med
personal med rätt kompetens så att kraven på god vård uppfylls.
17 a) Bör vårdgivaren även ansvara för tillhandahållandet av fortoch vidareutbildning?
18. På vilka sätt och utifrån vilka underlag identifieras vårdens behov
av specialistsjuksköterskors kompetens?
19. Beskriv hur vårdens behov ligger till grund för vårdgivarens planering och inrättande av tjänster för specialistsjuksköterskor?
20. Beskriv hur introduktionen av nyanställda specialistsjuksköterskor och barnmorskor planeras och genomförs.
21. Vilka är utmaningarna gällande försörjningen av sjuksköterskors
specialistkompetens för framtidens vård?
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22. Ge exempel på åtgärder som kan vidtas för att stärka kvaliteten i
träningen av studenternas kliniska kompetens och professionella
förhållningssätt.
23. Vissa lärosäten har utbildat s.k. avancerade specialistsjuksköterskor som bland annat innebär ytterligare en nivå av klinisk kompetens. Finns det behov i vården av sådan kompetens?
23 a) Om ja, i vilken omfattning?
23 b) Om nej, varför inte?
Frågor om samverkan
24. Hur sker samverkan mellan lärosäten och vårdgivare inom följande områden:
24 a) Utbildningens innehåll?
24 b) Dimensionering av specialistsjuksköterskeutbildning inom
respektive inriktning?
24 c) Vårdens framtida behov av specialistutbildade sjuksköterskor?
25. Vilka olika roller har lärosätet och hälso- och sjukvårdshuvudmännen i planeringen av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen?
26. Finns det ett behov av att formalisera samverkan om specialistsjuksköterskeutbildningen på nationell nivå?
26 a) Om ja, i vilken form och inom vilka områden?
27. Beskriv på vilket sätt och i vilken utsträckning samverkan sker
gällande utbildning lärosätena sinsemellan.
28. Beskriv vilka åtgärder som skulle kunna bidra till att stärka samverkan mellan lärosäten och vårdgivare.
29. Beskriv goda exempel på samverkan inom ert verksamhetsområde.
30. Beskriv eventuella hinder för samverkan.
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Frågor om barnmorskeutbildningen
31. Finns det behov av förbättringsåtgärder inom ramen för nuvarande examensmål och övriga krav i examensbeskrivningen för
barnmorskeexamen?
31 a) Om ja, på vilket sätt?
32. Har barnmorskeutbildningen lokalt vid lärosätet genomgått förändringar avseende innehåll och utbildningsupplägg under de
senaste åren?
33. Redogör för pågående utveckling av barnmorskeutbildningen både
på kort och på lång sikt, i det fall ett sådant arbete pågår, både vad
gäller struktur och innehåll.
34. Beskriv fördelar och utmaningar med barnmorskeutbildning som
erbjuds på hel- respektive halvfart.
Frågor om röntgensjuksköterskeexamen
35. Finns det ett behov i vården av att inrätta en specialiströntgensjuksköterskeexamen i högskolan?
35 a) Om ja, motivera varför en sådan utbildning behövs.
35 b) Beskriv hur fort- och vidareutbildningen av röntgensjuksköterskor bedrivs idag.
Frågor om studentinflytande
36. Studentkårer vittnar om utmaningar i att engagera studentrepresentanter för att säkerställa medbestämmande i olika beslutande
organ. Hur fungerar studentinflytandet inom specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningen?
37. Vilka frågor kring utbildningens kvalitet och utveckling framstår
som mest angelägna för de som studerar till barnmorska eller
specialistsjuksköterska?
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Avslutande frågor
38. Vilka utmaningar står vården inför på kort och på lång sikt?
39. Kan nuvarande examensordning och examensbeskrivningar tillgodose de utmaningar som vården står inför?
Övriga frågor och bilagor
40. Övriga frågor som utredningen behöver uppmärksammas på.
41. Beskrivning av eventuella bilagor som skickas till utredningen.
Samtycke enligt PUL1 och dataskyddsförordningen2
Uppgifterna behövs för att utredningen ska kunna lämna förslag och
göra konsekvensanalyser utifrån ett så bra och välunderbyggt underlag
som möjligt. Uppgifterna kommer endast att användas inom utredningen men kan komma att lämnas ut som allmän handling om någon
begär det.
I samband med att frågorna inkommer till utredningen kommer
de att registreras på myndigheten. För att kunna registrera uppgifterna och följa arkivlagens bestämmelser behöver vi ditt samtycke.
Jag samtycker till att utredningen U 2107:08 behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

1

Personuppgiftslag (1998:204).
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Träder i kraft den 25 maj 2018.
2
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Bilaga 2
Sändlista
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Mälardalens högskola
Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Sophiahemmet Högskola
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Röda Korsets Högskola
Sveriges förenade studentkårer
Ersta Sköndal Bräcke Högskola Studentkår
Sophiahemmet Högskola Studentkår

571

Bilaga 4

SOU 2018:77

Röda Korsets Högskolas Studentkår
Stockholms läns landsting
Region Uppsala
Landstinget Sörmland
Region Östergötland
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Landstinget i Kalmar län
Region Gotland
Landstinget Blekinge
Region Skåne
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Värmland
Region Örebro län
Region Västmanland
Landstinget Dalarna
Region Gävleborg
Region Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Västerbottens läns landsting
Region Norrbotten
Alvesta kommun
Bengtsfors kommun
Bodens kommun
Borgholms kommun
Falu kommun
Hedemora kommun
Huddinge kommun
Karlstads kommun
Kiruna kommun
Klippans kommun
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Kungsbacka kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Linköpings kommun
Lunds kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Norbergs kommun
Oskarshamns kommun
Skövde kommun
Stockholms stad
Storumans kommun
Strömstads kommun
Strömsunds kommun
Trelleborgs kommun
Umeå kommun
Uppsala kommun
Åmåls kommun
Örnsköldsviks kommun
Österåkers kommun
Kommunal
Svensk förening för röntgensjuksköterskor
Svensk sjuksköterskeförening
Svenska Barnmorskeförbundet
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges läkarförbund
Sveriges Primärvårdsförening
Vision
Vårdförbundet
Vårdförbundet student
Vårdföretagarna
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Sammanställning av inkomna svar
på utredningens frågeformulär

I denna bilaga redovisas en sammanfattning av de inkomna svaren på
utredningens frågeformulär. Totalt har 71 svar inkommit. Det finns
därför inte utrymme att i detta betänkande redovisa alla svar i sin
helhet. Utredningen har därför valt att redovisa en sammanfattning
över svaren för respektive fråga i formuläret. Syftet med sammanställningen är att ge läsaren möjlighet att på ett övergripande sätt ta
del av de många åsiktsströmningar som finns inom ramen för utredningens uppdrag.
1. Har specialistsjuksköterskeutbildningen lokalt vid lärosätet
genomgått förändringar avseende innehåll och utbildningsupplägg under de senaste åren?
1. a) Om ja, beskriv på vilket sätt och inom vilken/vilka inriktningar.
Sammanfattning: De flesta lärosäten har gjort vissa förändringar av
innehåll och utbildningsupplägg under de senaste åren. Det handlar
bland annat om omstruktureringar av programmen, att nya kurser
inrättats och att kursplaner har reviderats. Bakgrunden till ändringarna är flera men handlar framför allt om kvalitetssäkring och digitalisering (distansutbildning). Även andra ändringar har gjorts så
som anpassning av utbildningen till vårdens omställning mot nära
vård och behov av vissa specialistkompetenser. Dessutom har ett
ökat fokus lagts på interprofessionellt lärande samt mer klinisk träning inom ramen för bland annat verksamhet vid klinisk träningscentrum och inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU).
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2. Finns det behov av förbättringsåtgärder inom ramen för nuvarande examensmål och övriga krav i examensbeskrivningen
för specialistsjuksköterskeexamen?
Sammanfattning: Flera representanter för sjukvårdshuvudmännen, bland annat Sveriges Kommuner och Landsting och Vårdföretagarna, anser att den teoretiska delen av utbildningen är för
omfattande och att mer fokus bör ligga på studentens kliniska
färdigheter. Dessutom framhålls generellt att utbildningen inte
motsvarar vårdens behov. Flertalet lärosäten önskar fler specifika
och tydliga examensmål per inriktning. Flera universitet och professionsföreningar önskar dessutom fler inriktningar.

3. Redogör för pågående utvecklingsinsatser av specialistsjuksköterskeutbildningen både på kort och på lång sikt, i det fall ett
sådant arbete pågår, både vad gäller struktur och innehåll.
Sammanfattning: De flesta lärosäten anger att utbildningarna
ses över fortlöpande och utvecklas i enlighet med ny forskning
och vårdens behov. Ett antal lärosäten har ställt om campusutbildning till distansutbildning. Sjukvårdshuvudmän och arbetsgivarorganisationer lyfter att de fört diskussion och samtal kring
utbildningens innehåll med lärosätena.

4. Vissa lärosäten ställer krav på arbetslivserfarenhet för tillträde
till specialistsjuksköterskeutbildningen. Vilka är för- och nackdelar med en sådan ordning?
Sammanfattning: Majoriteten av de svarande organisationerna
ställer sig positiva till krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till
specialistsjuksköterskeutbildningen och en stor andel anser att
krav på arbetslivserfarenhet är helt nödvändigt. Det råder stor
samstämmighet bland lärosäten och huvudmän om för- och nackdelarna med denna ordning. De vanligast nämnda fördelarna med
krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistutbildningen
är att studenten kan tillgodogöra sig utbildningen på ett bättre
sätt. Enligt flera lärosäten är arbetslivserfarenhet helt nödvändigt
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för att studenten ska kunna genomföra utbildningen. Flera vårdgivare och lärosäten lyfter att arbetslivserfarenheten gör att studenten i högre grad väljer rätt inriktning utifrån den specialinriktning som passar dem. Flera svarande organisationer
uttrycker också att tidigare arbetslivserfarenhet gör att studenterna kan arbeta självständigt i högre grad och är tryggare i sin roll
efter avklarad utbildning. Som nackdelar med krav på arbetslivserfarenhet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildning,
nämns minskat antal sökande, att vissa kunskaper ibland tas för
givna, studenterna kan även ha svårt att tillskansa sig ny kunskap
och uppleva att utbildningen inte är verklighetsförankrad.

5. Specialistsjuksköterskeutbildning erbjuds i vissa fall i form av
distansutbildning. Beskriv översiktligt vilka möjligheter och utmaningar detta innebär jämfört med campusförlagd utbildning.
Sammanfattning: De allra flesta svarande organisationer förhåller sig positiva till distansutbildning och det råder relativt stor
samstämmighet kring vilka möjligheter och utmaningar som
distansutbildning innebär. Den geografiska obundenheten och
flexibiliteten i termer av tid, är de möjligheter som lyfts fram mest
frekvent. Den geografiska obundenheten möjliggör att fler kan
studera och i förlängningen att fler kommuner i Sverige får tillgång till specialistkompetens är faktorer som framhålls. Flera
lärosäten lyfter att distansutbildning är, eller har potential att vara
mer resurseffektivt. Klinisk träning och vissa examinationsmoment är dock svårt att genomföra digitalt och kräver därför obligatoriska träffar. Flera lärosäten lyfter att distansutbildning innebär en pedagogisk utmaning och kräver mycket planering. Ett
flertal lärosäten anger att genomströmningen är lägre på distansutbildning och förklarar detta genom sämre studiesocial miljö
och att många studenter arbetar parallellt, vilket stjäl fokus från
studierna.
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6. Beskriv fördelar och utmaningar med specialistsjuksköterskeutbildning som erbjuds på hel- respektive halvfart och om dessa
skiljer sig åt mellan olika inriktningar.
Sammanfattning: De svarande organisationerna är i princip
överens om för- och nackdelar med hel- respektive halvfartsstudier. Halvfartsstudier underlättar framför allt för arbetsgivaren att undvara personal för specialistutbildning, vilket innebär
att fler sjuksköterskor får möjlighet att specialistutbilda sig.
Arbete parallellt, ofta i kombination med någon form av utbildningsanställning eller annan form av ekonomisk ersättning, lyfts
som fördelaktigt för studenten. Samtidigt är det flera svarande
organisationer, företrädelsevis lärosäten, som lyfter att studenter
som kombinerar arbete och studier ofta har ett sammantaget
åtagande som är mer än heltid. Konsekvenserna av att kombinera
studier och arbete är sämre fokus på studierna och sämre genomströmning. Flera svarande organisationer, bland annat Vårdförbundet och Sophiahemmets högskola betonar att studier på
halvfart även innebär att studenten kan använda sina teoretiska
kunskaper direkt i verksamheten eftersom de arbetar parallellt
med studierna, samtidigt som de får klinisk träning. Inriktningar
som anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård lyfts
som exempel på utbildningar som inte är optimala för halvfartsstudier eftersom det inte går att kombinera jobb inom området
parallellt med studierna.

7. I vilken utsträckning används högskolans ordinarie kursutbud
för sjuksköterskans fortbildning och vidareutbildning?
Sammanfattning: Huruvida lärosätena erbjuder fristående kurser varierar. Det finns lärosäten som erbjuder alla programkurser
som fristående kurser och det finns lärosäten som inte erbjuder
några fristående kurser alls. Anledningen till att fristående kurser
inte ges är företrädelsevis resursbegränsningar, det vill säga att det
är för få sökande. I vilken grad sjukvårdshuvudmännen nyttjar
fristående kurser varierar också. Det finns ett flertal svarande
organisationer som efterfrågar specifika kurser av olika slag.
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8. Specialistsjuksköterskeexamen infördes i examensordningen
med elva så kallade fasta inriktningar 2001. Uppfyller inriktningarna vårdens behov av specialistsjuksköterskor på kort och
på lång sikt?
8 a) Om nej, vad behöver förändras?
8 b) Om ja, inom vilka områden ska det finnas fasta inriktningar?
Sammanfattning: Ungefär en tredjedel av de tillfrågade organisationerna efterfrågar en mer flexibel specialistsjuksköterskeutbildning. Många av dessa önskar en ordning där studenten först läser
ett basblock som är gemensamt för flera eller alla specialistsjuksköterskeinriktningar, för att sedan ha möjlighet att välja fristående kurser som anpassas utifrån vårdgivarens behov. Flera andra
svarande organisationer diskuterar i termer av inriktningar med
möjlighet att profilera sig.
Ungefär en tredjedel av de tillfrågade organisationerna önskar
fler inriktningar. Detta innebär att de både efterfrågar tillägg av
utbildningar och inriktningar som inte finns, och uppdelningar av
utbildningar som finns, exempelvis medicin, som anses för bred.
Vissa avnämare ställer sig bakom de befintliga elva fasta inriktningarna med tillägg. En grupp svarande organisationer uttrycker
en tydlig önskan om att endast anestesisjukvård, intensivvård och
operationssjukvård ska utgöra fasta inriktningar. Ungefär en
femtedel uttrycker explicit att det är viktigt att behålla de fasta
inriktningarna. Det finns följaktligen en majoritet som är emot
ett totalt borttagande av fasta inriktningar. Det finns inget tydligt
mönster i vilken typ av svarande organisation som förespråkar
fasta inriktningar eller motsatsen.
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9. Universitet och högskolor har sedan 2013 givits möjlighet att
utöver de elva fasta inriktningarna, starta specialistsjuksköterskeexamen med viss annan inriktning. Syftet med införandet av
en sådan så kallad öppen inriktning var att öka lärosätenas flexibilitet att starta nya inriktningar i förhållande till vårdens
behov.
9 a) Redovisa vilka nya inriktningar som har startats sedan 2013.
9 b) Vilka bedömningar görs inför inrättandet av nya öppna
inriktningar?
Sammanfattning: Flertalet svarande organisationer har inrättat,
eller planerar att inrätta nya inriktningar. De lärosäten som anger
att de inte inrättat nya inriktningar uppger framför allt resursbrist
som hinder. Denna fråga har emellertid ett relativt stort svarsbortfall.

10. Studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen har i vissa
fall någon form av ersättning annat än studiestöd, till exempel
utbildningsanställning eller studielön, eller följer utbildning i
form av uppdragsutbildning. Vilka är fördelarna respektive
nackdelarna med denna ordning?
Sammanfattning: De allra flesta svarande organisationer är i princip samstämmiga beträffande för- och nackdelarna med någon
form av ekonomisk ersättning till specialistsjuksköterskestudenter. Fördelar som lyfts är att det underlättar för studenter och att
fler får möjlighet att specialistutbilda sig, vilket även anges bidra
till ett högre söktryck. Flertalet organisationer, framför allt vårdgivare, lyfter att studielön är viktigt för deras attraktivitet som
arbetsgivare, samt för att säkerställa rekryteringsbehovet av specialister. Arbetslivserfarenhet under studietiden anges som positivt. En övervägande majoritet av svarande sjukvårdshuvudmän
erbjuder någon form av ekonomisk ersättning för specialistsjuksköterskestudenter. Nackdelar som lyfts är osäkerheten för
arbetsgivaren eftersom vederbörande inte kan säkerställa att
medarbetaren stannar kvar på arbetsplatsen efter avklarad utbildning. Andra lyfter att studielön binder studenten till betalande
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arbetsplats. Genom att erbjuda studenterna ekonomisk ersättning har även vårdgivare större möjlighet att styra vilka inriktningar som studenterna ska läsa.

11. Vilka kompetenser är centrala för specialistsjuksköterskans
framtida yrkesroll och arbetsuppgifter i vården? Exemplifiera
gärna utifrån utvecklingen inom olika verksamhetsområden.
Sammanfattning: Det finns en övervägande samstämmighet bland
de svarande organisationerna om vilka kompetenser som är centrala
för specialistsjuksköterskan framtida yrkesroll. De vanligaste kompetenserna som lyfts är de sex kärnkompetenserna, ledarkomptens,
pedagogisk kompetens (rådgivning), hälsofrämjande arbete och att
kunna initiera egenvård. Vidare lyfts vikten av kunskap om hållbar
utveckling, en mångkulturell population och e-hälsa. Många svarande organisationer lyfter även vikten av att kunna göra självständiga bedömningar, fördjupade kliniska färdigheter och medicinska
kunskaper. Vikten av specialistkompetens framhålls som viktig
inom ett flertal område.

12. Beskriv hur vårdgivaren kan tillvarata och använda
specialistsjuksköterskans kompetens i verksamheten?
Sammanfattning: Även i denna fråga tycks det råda relativt stor
samstämmighet om vad vårdgivarna anser sig behöva göra för att
tillvarata specialistsjuksköterskans kompetens. Det syns dock
inget mönster i samstämmighet som förenar respektive grupp vad
gäller specifika synpunkter. Att tydliggöra arbetsuppgifter, utöka
specialistsjuksköterskans ansvar, inrätta speciella specialistanställningar, kompetensstegar och tydliggöra karriärvägar är de åtgärder
som framhålls av flest avnämare. Ett flertal organisationer lyfter
att specialistsjuksköterskor måste få större ansvar för förbättringsarbete och utveckling av vården. Andra poängterar att
arbetsgivaren för vissa inriktningar uppställer krav på specialistsjuksköterskeexamen för att arbeta inom specialistområdet,
exempelvis inom anestesisjukvård, intensivvård och operations-
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sjukvård. Ett fåtal organisationer efterfrågar krav på specialistsjuksköterskeutbildning för arbete i samtliga specialistområden i
den kliniska verksamheten.
Om du behöver fler stycken i ramen, ska du använda formatmallen ”Brödtext med indrag ram”. Om ett stycke behöver börja
med fetstil, skriver du det i början av stycket och gör den texten
fet. Ersätt denna text med den text som du vill ha.

13. Ge exempel på åtgärder som universitet och högskolor kan
vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet, och
för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor.
Sammanfattning: Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna, flertalet kommuner och landsting samt ett
fåtal lärosäten, anser att utbildningen i högre grad bör anpassas till
behoven i den kliniska verksamheten. Flera svarande organisationer
lyfter vikten av ett tätare samarbete mellan utbildningsanordnaren
och vården. En stor andel av sjukvårdshuvudmännen framhåller att
ökad flexibilitet i form av främst distansutbildning skulle ha en
positiv effekt för tillgången på sjuksköterskor. Flertalet lärosäten
betonar vikten av att utbildningen håller hög kvalitet och ökad andel
forskning både inom utbildningen och inom ramen för en anställning för att öka sjuksköterskeyrkets attraktivitet. Flera lärosäten
lyfter även vikten av marknadsföring av specialistutbildningen.

14. Ge exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdshuvudmännen kan vidta för att öka specialistsjuksköterskeyrkets
attraktivitet och för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor.
Sammanfattning: I princip alla svarande organisationer är överens om att det krävs differentierade arbetsuppgifter, ökat ansvar,
tydliga karriärvägar samt kompetensstegar och höjd lön för att
höja specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet. Flera lyfter även
vikten av god arbetsmiljö. Ytterligare en stor andel framhåller
vikten av utbildningsanställning.
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15. Ge exempel på åtgärder som riksdag och regering kan vidta
för att öka specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet och för att
öka tillgången på specialistsjuksköterskor.
Sammanfattning: En majoritet av avnämarna lyfter att högre löner
för specialistsjuksköterskor är en åtgärd som riksdag och regering
bör vidta. Sveriges Kommuner och Landsting och vissa kommuner
framhåller även vikten av att säkerställa att kommunerna, och inte
bara landstingen, skulle få ta del av sådana medel. Ett annat återkommande förslag är att det bör ställas krav på att vårdgivarna ska
ge betald utbildning eller utbildningsanställning till sjuksköterskor som specialistutbildar sig. Det är även flera organisationer
som lyfter att riksdag och regering ska fortsätta att se till att staten utvärderar och kvalitetssäkrar utbildningen. Flera lärosäten
efterfrågar statligt stöd för olönsamma utbildningsprogram. En
mindre andel organisationer efterfrågar en nationell samordning
och fördelning av utbildningsplatser i landet. Ett par lärosäten
efterfrågar översyn och revidering av examensmålen och höjda
anslag.

16. Vårdgivaren har ansvar för att vårdverksamheten bemannas
med personal med rätt kompetens så att kraven på god vård
uppfylls.
16 a) Bör vårdgivaren även ansvara för tillhandahållandet av
fort- och vidareutbildning?
Sammanfattning: Flera organisationer framför att det varit svårt
att tolka vad frågan betyder. Utredningen bedömer av svaren i
fråga att de avnämare som svarat ja på frågan i första hand avser
intern fortbildning och inte högskoleutbildning. Det är viktigt att
särskilja, eller åtminstone begreppsligt beakta, skillnaden mellan
fortbildning och vidareutbildning och en specialistsjuksköterskeutbildning som är en yrkesexamen på avancerad nivå. En majoritet av avnämarna uttrycker att de inte anser att vårdgivaren bör
ansvara för sjuksköterskors specialistutbildning. Däremot anser
ett flertal avnämare att vårdgivaren skall tillhanda fortbildning i
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form av exempelvis konferenser och internutbildningar. Ett flertal avnämare lyfter att vårdgivaren bör ha ansvar för att möjliggöra för personalen att fortbilda och specialistutbilda sig vid
högskola och universitet.

17. På vilka sätt och utifrån vilka underlag identifieras vårdens
behov av specialistsjuksköterskors kompetens?
Sammanfattning: En majoritet av avnämarna anger att vårdens behov av specialistsjuksköterskekompetens identifieras genom prognoser och beräkningar av pensionsavgångar och personalomsättning
samt rapporter och forskning. Andra typer av frekvent förekommande svar handlar om lagar, nationella styrdokument, demografisk
utveckling, samverkan och att identifiera nya kompetensbehov.

18. Beskriv hur vårdens behov ligger till grund för vårdgivarens
planering och inrättande av tjänster för specialistsjuksköterskor?
Sammanfattning: Utifrån en bedömning av svarens karaktär så
tycks det föreligga tolkningsskillnader beträffande vad frågan
avser. Svaren på frågan liknar svaren på fråga 18, det vill säga svar
om att identifiera vårdens behov genom kompetensförsörjningsplaner, pensionsavgångar och prognoser. Det förekommer också
svar i termer av inrättandet av specifika anställningar. Även här
lyfts omvärldsfaktorernas betydelse (teknisk och demografisk
utveckling, etc.) för inrättandet av specifika anställningar.

19. Beskriv hur introduktionen av nyanställda specialistsjuksköterskor och barnmorskor planeras och genomförs.
Sammanfattning: Flera svarande organisationer lyfter att det
finns stora regionala och lokala skillnader i hur introduktionen
genomförs. Längden och omfattningen på introduktionen varierar. Mentorer, bredvidgång, utvecklingssamtal och introduktionsplaner är vanligt förekommande. Flera avnämare uppger att
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introduktionen är samma för alla som börjar i verksamheten oavsett specialistområde. Samtidigt uppger flera avnämare att deras
introduktioner är skräddarsydda. Flera organisationer lyfter att
introduktionens kvalitet är avhängigt personalresurser.

20. Vilka är utmaningarna gällande försörjningen av sjuksköterskors specialistkompetens för framtidens vård?
Sammanfattning: I denna fråga är de svarande organisationerna i
hög grad samstämmiga. I princip samtliga organisationer lyfter
kompetensförsörjningen som en stor nutida och framtida utmaning. Avnämarna lyfter vikten av att öka attraktiviteten för yrket
och få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterskor. Mer specifikt
framhålls frågor om lön och arbetsmiljö som viktiga faktorer för
försörjningen av sjuksköterskor med specialistkompetens.

21. Ge exempel på åtgärder som kan vidtas för att stärka kvaliteten i träningen av studenternas kliniska kompetens och professionella förhållningssätt.
Sammanfattning: Det mest förekommande åtgärderna som lyfts
för att stärka kvaliteten i träningen av studenternas kliniska
kompetens och professionella förhållningssätt är betydelsen av
kliniska träningscenter och kompententa handledare i verksamheterna. Vidare lyfts även åtgärder kring VFU, simuleringsövningar och nya pedagogiska modeller.

22. Vissa lärosäten har utbildat så kallade avancerade specialistsjuksköterskor som bland annat innebär ytterligare en nivå av
klinisk kompetens. Finns det behov i vården av sådan
kompetens?
22 a) Om ja, i vilken omfattning?
22 b) Om nej, varför inte?
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Sammanfattning: En majoritet av de svarande organisationerna
bedömer att det finns ett behov av avancerade specialistsjuksköterskor. Detta gäller både vårdgivare och lärosäten. Den
främsta anledningen till organisationernas bedömning är vårdens
utveckling och ökade komplexitet. Flera organisationer bedömer
att avancerade specialistsjuksköterskor kan ha en roll i den personcentrerade vården i hemmet, speciellt i glesbygd (kommun
och primärvård). Avnämarnas bedömning av behovets omfattning i volym varierar, en majoritet bedömer dock att behovet är
ganska litet.

23. Hur sker samverkan mellan lärosäten och vårdgivare inom
följande områden:
23 a) Utbildningens innehåll?
23 b) Dimensionering av specialistsjuksköterskeutbildning inom
respektive inriktning?
23 c) Vårdens framtida behov av specialistutbildade sjuksköterskor?
Sammanfattning: Samverkan förekommer mer eller mindre formaliserat, och varierar i omfattning på den regionala nivån. Samverkan sker till exempel i dialoger genom olika råd och samarbetsoch ledningsgrupper. Flera vårdgivare uttrycker att det är svårt
att påverka utbildningens innehåll på grund av examensmålens utformning. Utbildningens dimensionering uppges vara beroende
av tillgången på VFU-platser. Flera organisationer uppger att det
sluts avtal om regleringen av VFU. Ett par kommuner, däribland
Hedemora kommun, uppger att de ser sig förbisedda i samverkansprocessen på grund av att landsting och regioner premieras i
för stor utsträckning.
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24. Vilka olika roller har lärosätet och hälso- och sjukvårdshuvudmännen i planeringen av den verksamhetsförlagda delen
av utbildningen?
Sammanfattning: En majoritet av avnämarna lyfter att roller i
planeringen av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen
regleras i VFU-avtal. Den vanligaste ordningen är att vårdgivaren
identifierar och tillhandahåller ett antal VFU-platser samt handledare, medan lärosätet planerar och genomför utbildning.

25. Finns det ett behov av att formalisera samverkan om specialistsjuksköterskeutbildningen på nationell nivå?
25 a) Om ja, i vilken form och inom vilka områden?
Sammanfattning: En majoritet av de svarande organisationerna
bedömer att det finns behov av en formaliserad samverkan på
nationell nivå. Anledningen till detta är att garantera likvärdiga
utbildningar och tillgång på utbildningar i hela landet, speciellt
utbildningar med lägre söktryck som inte bär sina egna kostnader.

26. Beskriv på vilket sätt och i vilken utsträckning samverkan
sker gällande utbildning lärosätena sinsemellan.
Sammanfattning: Samverkan sker på olika nivåer, dels på lärosätesnivå, dels på programnivå och per inriktning. Samverkan
sker ofta i form av olika nätverk. Det finns exempel på samarbeten mellan lärosäten som ligger i varandras geografiska närhet
som har ett mer institutionaliserat samarbete, exempelvis Lärosäten Syd.
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27. Beskriv vilka åtgärder som skulle kunna bidra till att stärka
samverkan mellan lärosäten och vårdgivare.
Sammanfattning: Flera organisationer lyfter vikten av regelbunden samverkan, andra lyfter vikten av ett gott samarbete kring
VFU och välutbildade handledare. Ytterligare andra avnämare
uppger att samverkan skulle kunna bli starkare genom ett ökat
antal förenade anställningar.

28. Beskriv goda exempel på samverkan inom ert verksamhetsområde.
Sammanfattning: Nedan följer en beskrivning av Mittuniversitetets samverkan i norra regionen. Förutom lokal samverkan
finns i norra regionen (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten
och Norrbotten) samverkan på flera nivåer. Det finns ett FUIråd (forskning, utveckling och innovation) där FoU-chefer och
VFU-ansvariga från landstingen träffar omvårdnadschefer och
professorer från lärosätena. I FUI-rådet diskuteras och beslutas
om övergripande frågor av gemensamt intresse. I arbetsgruppen
för verksamhetsintegrerat lärande (VIL) träffas VFU-samordnare från landstingen och programansvariga från lärosätena för
diskussioner av mer praktisk karaktär. Gruppen planerade och
genomförde en VIL-konferens 2017 som samlade drygt 200 handledare, lärare, vårdutvecklare och chefer. Planering för 2019 års
konferens har startat.

29. Beskriv eventuella hinder för samverkan.
Sammanfattning: De absolut vanligaste hindren för samverkan
anges vara tids- och resursbrist. Brist på förståelse för varandras
uppdrag och kulturskillnader mellan högskola och vårdgivare
lyfts också som hinder.
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30. Finns det behov av förbättringsåtgärder inom ramen för
nuvarande examensmål och övriga krav i examensbeskrivningen
för barnmorskeexamen?
30 a) Om ja, på vilket sätt?
Sammanfattning: I princip alla svarande organisationer anser att
behovet av åtgärder inte är genomförbara inom ramen för nuvarande barnmorskeexamen. Det uppges vara stor efterfrågan på
en översyn och revidering av examensmålen bland olika avnämare.
De flesta lyfter fram att utbildningen är för komprimerad och att
det är problematiskt att studenterna inte har tillräckliga (i princip
inga) förkunskaper inom huvudområdet reproduktiv, perinatal
och sexuell hälsa när de påbörjar barnmorskeutbildningen.

31. Har barnmorskeutbildningen lokalt vid lärosätet genomgått
förändringar avseende innehåll och utbildningsupplägg under
de senaste åren?
Sammanfattning: En majoritet av de svarande organisationerna
uppger att barnmorskeutbildningen genomgått någon form av
förändring. Dessa förändringar handlar framför allt om omstrukturering av kurser. Svarsbortfallet är dock stort.

32. Redogör för pågående utveckling av barnmorskeutbildningen både på kort och på lång sikt, i det fall ett sådant arbete
pågår, både vad gäller struktur och innehåll.
Sammanfattning: Flera svarande organisationer lyfter vikten av
att barnmorskeutbildningen i ökad utsträckning än i dag följer
utvecklingen i internationell forskning. Andra aspekter som lyfts
är behov av fördjupad kunskap inom huvudområdet och av att
öka professionens attraktivitet. Samstämmigheten är stor bland
avnämarna om att barnmorskeutbildningen behöver utredas i
särskild ordning.
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33. Beskriv fördelar och utmaningar med barnmorskeutbildning
som erbjuds på hel- respektive halvfart.
Sammanfattning: Det finns inget lärosäte som erbjuder barnmorskeutbildningen på halvfart. Skäl som anges är att utbildningen skulle ta lång tid och att studenterna inte kan vara verksamma inom området parallellt med studierna.

34. Finns det ett behov i vården av att inrätta en specialiströntgensjuksköterskeexamen i högskolan?
34 a) Om ja, motivera varför en sådan utbildning behövs.
34 b) Beskriv hur fortbildning och vidareutbildningen av röntgensjuksköterskor bedrivs idag.
Sammanfattning: I princip alla svarande organisationer anser att
det finns ett behov av att inrätta en specialiströntgensjuksköterskeexamen. I korthet är skälen till detta en snabb teknisk utveckling som ställer höga krav på tekniskt kunnande och förmåga att
konsumera forskning. Fortbildning och vidareutbildning sker
både på universitet och högskolor i form av fristående kurser,
utbildning som leder till magisterexamen, och genom internutbildningar i verksamheterna. Internutbildningar kan också ges
av tillverkare och leverantörer av bild- och funktionsutrustning.

35. Studentkårer vittnar om utmaningar i att engagera studentrepresentanter för att säkerställa medbestämmande i olika beslutande organ. Hur fungerar studentinflytandet inom
specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningen?
Sammanfattning: En majoritet av de svarande organisationerna
uppger att det finns svårigheter att rekrytera och engagera studenter från specialistsjuksköterskeutbildningarna. Den främsta
formen för studentinflytande är genom kurs- och utbildningsutvärderingar och programråd.
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36. Vilka frågor kring utbildningens kvalitet och utveckling
framstår som mest angelägna för de som studerar till
barnmorska eller specialistsjuksköterska?
Sammanfattning: Studenterna efterfrågar en utbildning av hög
kvalitet som motsvarar vårdens krav och behov. Vidare efterfrågas
tillgång på VFU-platser och kompetenta kliniska handledare. Flera
organisationer svarar att studenterna på barnmorskeprogrammet
framför att utbildningen är allt för komprimerad.

37. Vilka utmaningar står vården inför på kort och på lång sikt?
Sammanfattning: En majoritet av organisationerna uppger att
kompetensförsörjningen är en stor utmaning i vården. Flera
organisationer ger förslag på åtgärder för att höja professionens
attraktivitet i relation till kompetensförsörjningen. En stor andel
av de svarande organisationerna uppger även att vårdens utveckling i sig utgör en stor utmaning, både gällande omställning till
personcentrerad vård i hemmet och den snabba tekniska utvecklingen som möjliggör allt mer avancerade behandlingsmetoder.

38. Kan nuvarande examensbeskrivningar tillgodose de utmaningar som vården står inför?
Sammanfattning: En stor majoritet avnämare uppger att nuvarande examensbeskrivningar inte kan tillgodose de utmaningar
som vården står inför. En betydande andel svarar dock att utmaningarna kan tillgodoses inom ramen för nuvarande utbildning. De
avnämare som endast syftar på barnmorskeutbildningen anser
dock att examensbeskrivningen bör revideras.
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39. Övriga frågor som utredningen behöver uppmärksammas på.
Sammanfattning: Även i denna fråga anges behov av en längre
barnmorskeutbildning. Flera kommuner lyfter vikten av att högskoleutbildningen förser sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med den kunskap och kompetens som krävs för kommunal
vård. Vårdprofessionens status och utbildningens vetenskapliga
kvalitet är andra områden där förbättringar krävs, som lyfts av
flertalet avnämare.
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Avancerad specialistsjukskö terska (Nurse Practitioner)
inom kirurgisk vå rd
Uppdragsbeskrivning
Personlig delegering och individuell arbetsbeskrivning
Avancerad specialistsjuksköterska
VO Kirurgi
Namn:
Personnummer:
Gäller för perioden:
Yrkesroll: Avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practitioner)
Behörighetsprofil i Cosmic: Avancerad specialistsjuksköterska
Verksamhetsområde kirurgi
Personlig delegering avser följande områden som specificeras nedan
I.
Provtagning/undersökning
II.
Dokumentation
III.
Ordination av läkemedel.
IV.
Specifika färdigheter
I.
Provtagning och undersökning
 Ordinera prover
 Skriva, signera och skicka röntgenremisser
 Skriva konsultremisser
 Vidimera svar ovan
II.
Dokumentation
 Inskrivning och utskrivningsanteckningar
 Skriva daganteckning
 Prator – skriva ’Vårdplanering’ avseende läkardelen
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III.
Ordination av läkemedel
 Får bekräfta ordinarie läkemedel vid inskrivning i Cosmic


Får ändra ordination i läkemedelslista efter behandlingsförslag från läkare (ex läkare
vid VO Kirurgi eller externa läkarkonsulter på AS).



Får göra tillfälligt uppehåll (kryssa) i läkemedelslistan



Får ordinera följande:
Infusioner och blodprodukter
Inf Glucos, Ringeracetat, Nacl
Tillsatser till infusioner (Na, K)
TPN + tillsatser
Ekonc
Plasma
Trombosprofylax
Preop trombosprofylax enligt rutin/PM
Antibiotikaprofylax
Preop antibiotikaprofylax enligt rutin/PM
Smärtbehandling
Smärtlindring postop enligt rutin/PM
Smärtlindring inför PTC/ERCP
EDA behandling enl rutin/PM
PCA behandling enl rutin/PM
Specifika läkemedel
Inj. Insulin (enl. PM)
Inj. Tazocin
Inj. Tienam
T/Inj Furix
T/Inj. Nexium
Inj Behepan (ÖGI)
Inj Konakion (ÖGI)
Inj. Cyklokapron
K. Looperamid
T. Emgesan (ERAS)
T. Primperan (ERAS)
T. Ipren (ERAS)
T. Creon
T. Omeprazol
Mixt Laxoboral

594

Bilaga 6

SOU 2018:77

Mixt. Paraffin (proktologi)
Mixt Laktulos
Pulver Movicol
Suspension Mycostatin
Inh Combivent
T/Inh Acetylcystein
Oral lösn. Kajos 33mg
T. Kaleorid
Kapsel Natriumklorid 500mg
Pulver Inolaxol
Inj. Neostigmin 2,5 mg/ml
IV.
Generella färdigheter:
- Ta artärgas
- Dragning av pigtaildrän
- Piccline hantering, fördjupade kunskaper
Specifika färdigheter:
�
Thoraxdrän
�
�udsuturer
�
Prokto/rektoskopier

Övrigt:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Datum:
_________________________
Verksamhetschef
Verksamhetsområde kirurgi
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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 kärnavfallsområdet
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 underrättelseskyldighet 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.

57. Barns och ungas läsning
– ett ansvar för hela samhället. Ku.

39. God och nära vård.
En primärvårdsreform. S.

58. Särskilda persontransporter
– moderniserad lagstiftning för ökad
samordning. N.

40. Vissa fredspliktsfrågor. A.
41. Statliga skolmyndigheter.
– för elever och barn i en bättre skola.
U.

59. Statens gruvliga risker. M.
60. Tillträde till Rotterdamreglerna. Ju.

42. Tryggad tillgång till kontanter. Fi.

61. Rättssäkerhetsgarantier och hemliga
tvångsmedel. Ju.

43. Statliga servicekontor
– mer service på fler platser. Fi.

62. Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande. Ju.

44. Möjligt, tillåtet och tillgängligt
– förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål. Fi.

63. Behandlingen av personuppgifter
vid Försvarsmakten och Försvarets
radioanstalt. Fö.

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.
48. En lärande tillsyn. Statlig granskning
som bidrar till verksamhetsutveckling
i vård, skola och omsorg. Fi.
49. F-skattesystemet
– några särskilt utpekade frågor. Fi.
50. Ett oberoende public service för alla
– nya möjligheter och ökat ansvar. Ku.
51. Resurseffektiv användning av
byggmaterial. N.

64. Utökad tillsyn
över fastighetsmäklarbranschen. Ju.
65. Informationsutbyte vid samverkan
mot terrorism. Ju.
66. Ett mer konkurrenskraftigt system
för stöd vid korttidsarbete. Fi.
67. Ett snabbare bostadsbyggande. N.
68. Nya regler om faderskap
och föräldraskap. Ju.
69. Ökat skydd mot hedersrelaterad
brottslighet. Ju.
70. En arvsfond i takt med tiden.
En översyn av regelverket kring
Allmänna arvsfonden. S.
71. En andra och en annan chans
– ett komvux i tiden. U.
72. Expertgruppen för digitala
investeringar. Slutrapport. Fi.
73. Studiemedel för effektiva studier. U.

52. Behandling av personuppgifter
vid Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys. S.

74. Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting. Fi.

53. Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m. S.

75. Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör
samt kränkningsersättning. Ju.

54. En effektivare kommunal räddningstjänst. Ju.

76. Mindre aktörer i energilandskapet
– förslag med effekt. M

55. Styrning och vårdkonsumtion
ur ett jämlikhetsperspektiv.
Kartläggning av socioekonomiska
skillnader i vårdutnyttjande och
utgångspunkter för bättre styrning. S.

77. Framtidens specialistsjuksköterska
– ny roll, nya möjligheter. U.

56. Bättre kommunikation för fler
investeringar. UD.

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 – samverkan 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 underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen – en utvärdering. [14]
Gräsrotsfinansiering. [20]

Med tillit växer handlingsutrymmet.
– tillitsbaserad styrning och ledning
av välfärdssektorn. [47]
En lärande tillsyn. Statlig granskning som
bidrar till verksamhetsutveckling i
vård, skola och omsorg. [48]
F-skattesystemet
– några särskilt utpekade frågor. [49]
Ett mer konkurrenskraftigt system för
stöd vid korttidsarbete [66]
Expertgruppen för digitala investeringar.
Slutrapport. [72]
Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting. [74]
Försvarsdepartementet
Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov. [7]
Några frågor i skyddslagstiftningen. [26]
En lag om operativt militärt stöd
mellan Sverige och Finland. [31]
Behandlingen av personuppgifter vid
Försvarsmakten och Försvarets
radioanstalt. [63]
Justitiedepartementet

Juridik som stöd för förvaltningens
digitalisering. [25]

Stärkt straffrättsligt skydd
för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. [2]

Styra och leda med tillit.
Forskning och praktik. [38]

Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott. [6]

Tryggad tillgång till kontanter. [42]
Statliga servicekontor
– mer service på fler platser. [43]

En nationell alarmeringstjänst
– för snabba, säkra och effektiva
hjälpinsatser. [28]

Möjligt, tillåtet och tillgängligt
– förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål. [44]

Aggressionsbrottet och ändringar
i Romstadgan. [33]

Förenklat förfarande vid vissa beslut
om hemlig avlyssning. [30]

En effektivare kommunal räddningstjänst.
[54]
Tillträde till Rotterdamreglerna. [60]
Rättssäkerhetsgarantier och hemliga
tvångsmedel. [61]
Kamerabevakning i brottsbekämpningen
– ett enklare förfarande. [62]
Utökad tillsyn över
fastighetsmäklarbranschen. [64]
Informationsutbyte vid samverkan mot
terrorism. [65]

En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande
planering. Del 2: Kommunal reglering
av upplåtelseformen. [46]
Resurseffektiv användning av
byggmaterial. [51]
Särskilda persontransporter
– moderniserad lagstiftning för ökad
samordning. [58]
Ett snabbare bostadsbyggande. [67]

Nya regler om faderskap
och föräldraskap. [68]

Socialdepartementet

Ökat skydd mot hedersrelaterad brotts
lighet. [69]

Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. [5]

Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör
samt kränkningsersättning. [75]

Ju förr desto bättre – vägar till
en förebyggande socialtjänst. [32]

Kulturdepartementet

Att bryta ett våldsamt beteende
– återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstående
för våld. [37]

Statens stöd till trossamfund i ett
mångreligiöst Sverige. [18]
Konstnär – oavsett villkor? [23]
Ett oberoende public service för alla
– nya möjligheter och ökat ansvar.
[50]
Barns och ungas läsning
– ett ansvar för hela samhället. [57]
Miljö- och energidepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018.
Beslut under osäkerhet. [8]
Mindre aktörer i energilandskapet
– genomgång av nuläget. [15]
Vägar till hållbara vattentjänster. [34]
Statens gruvliga risker. [59]
Mindre aktörer i energilandskapet
– förslag med effekt. [76]
Näringsdepartementet
Vägen till självkörande fordon –
introduktion. Del 1 + 2. [16]
Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.
[35]

Framtidens biobanker. [4]

God och nära vård. En primärvårdsreform.
[39]
Behandling av personuppgifter
vid Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys. [52]
Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m. [53]
Styrning och vårdkonsumtion
ur ett jämlikhetsperspektiv.
Kartläggning av socioekonomiska
skillnader i vårdutnyttjande och
utgångspunkter för bättre styrning.
[55]
En arvsfond i takt med tiden.
En översyn av regelverket kring
Allmänna arvsfonden. [70]
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 tillgodoräknande och livslångt lärande. [29]
Rätt att forska. Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser. [36]
Statliga skolmyndigheter.
– för elever och barn i en bättre skola.
[41]
En andra och en annan chans
– ett komvux i tiden. [71]
Studiemedel för effektiva studier. [73]
Framtidens specialistsjuksköterska
– ny roll, nya möjligheter. [77]
Utrikesdepartementet
Ekonomiska sanktioner mot terrorism. [27]
Bättre kommunikation för fler
investeringar. [56]

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§39

Avtal Region Jönköpings län – RJL Älghunden
4 AB om tjänsteköp
Diarienummer: RJL 2019/65
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna avtal om tjänsteköp mellan Region Jönköpings
län och RJL Älghunden 4 AB.
Sammanfattning
Region Jönköpings län kommer genom Verksamhetsstöd och
service att sälja administrativa tjänster till det helägda bolaget
RJL Älghunden 4 AB. Tjänsterna avser byggnation, ekonomisk
fastighetsförvaltning samt redovisning/bokföring.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-10
 Avtal Älghunden tjänsteköp
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-10
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RJL 2019/65

Regionstyrelsen

Avtal om tjänsteköp mellan Region
Jönköpings län och RJL Älghunden 4
AB
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner avtal om tjänsteköp mellan Region Jönköpings län och RJL
Älghunden 4 AB

Sammanfattning
Region Jönköpings län kommer genom Verksamhetsstöd och service att sälja
administrativa tjänster till det helägda bolaget RJL Älghunden 4 AB. Tjänsterna
avser byggnation, ekonomisk fastighetsförvaltning samt redovisning/bokföring.

Information i ärendet
Region Jönköpings län kommer genom Verksamhetsstöd och service att sälja
administrativa tjänster till det helägda bolaget RJL Älghunden 4 AB. Tjänsterna
avser byggnation, ekonomisk fastighetsförvaltning samt redovisning/bokföring.
Avtalet är fyraårigt och det sammanlagda värdet bedöms till cirka 8 miljoner
kronor.
RJL Älghunden 4 AB har ingen egen organisation och anlitar genom detta avtal
Regionfastigheter samt Område ekonomi att utföra tjänster inom följande
områden:
- Upphandling av rivningsentreprenör, projektering, upphandling av
byggentreprenör samt byggledning av bussdepå åt RJL Älghunden 4 AB.
- Teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning fram till dess att byggnation av
bussdepån är färdigställd. Detta inkluderar också framtagande av hyresavtal åt
RJL Älghunden 4 AB.
- Redovisning och bokföringstjänster mm åt RJL Älghunden 4 AB.
- Tekniska konsulter, besiktningsmän och arkitekter

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-10
Avtal Älghunden tjänsteköp

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2019/65

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service – stab, regionfastigheter, område ekonomi
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

Avtal Älghunden Tjänsteköp
Avtalets parter
Region Jönköpings län (232100-0057) är säljande part och RJL Älghunden 4 AB (556621-6247) är
köpande part.

Kontaktpersoner Region Jönköpings län
Kontaktperson gällande byggnation: Thomas Svärd, 010-242 51 64
Kontaktperson gällande ekonomisk fastighetsförvaltning: Simon Harrius, 010-242 51 41
Kontaktperson gällande redovisning/bokföring: Sif Holmström, 010-242 11 61
Uppdragets omfattning
RJL Älghunden 4 AB anlitar Regionfastigheter att utföra tjänster gällande nedanstående:
- Upphandling av rivningsentreprenör, projektering, upphandling av byggentreprenör samt
byggledning av bussdepå åt RJL Älghunden 4 AB.
- Teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning fram till dess att byggnation av bussdepån är
färdigställd. Detta inkluderar också framtagande av hyresavtal åt RJL Älghunden 4 AB.
- Redovisning och bokföringstjänster mm åt RJL Älghunden 4 AB.
- Tekniska konsulter, besiktningsmän och arkitekter
Timpriser för konsulttjänster utförda av Region Jönköpings Län framgår av bilaga 1.

Uppräkning
Uppräkning av timpriser för konsulttjänster utförda av Region Jönköpings län sker årligen med
Regionens uppräkningsfaktor för löneindex.
Externt köpta tjänster regleras årligen enligt upphandlat avtal.

Avtalsperiod
2018-01-01 -- 2021-12-31. Avtalet upphör 2021-12-31 och eventuell förlängning sker genom att nytt
avtal upprättas.

Betalningsvillkor och fakturering
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och godkänd mottagen faktura.
Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).
Fakturering sker när samtliga tjänster som benämnts under uppdragets omfattning har
tillhandahållits och slutförts. Lagstadgad moms tillkommer till avtalat pris.

Övrigt
Region Jönköpings län har inte rätt till ersättning (enligt Lag (2005:807) om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund) för moms på
kostnader hänförliga till ovan tillhandahållanden till RJL Älghunden 4 AB varför moms på dessa
kostnader kommer att dras av i momssystemet.

Hävning
Parterna har rätt att omedelbart häva avtalet om motparten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott
eller inte följer tillämpliga lagar, förordningar och/eller andra bestämmelser.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal
föreligger när båda parter undertecknat detta avtal.
Säljare:

Köpare

Region Jönköpings län
232100-0057

RJL Älghunden 4 AB
556621-6247

Ort / datum

Ort / datum

________________________________

_______________________________

Underskrift

Underskrift

________________________________

_______________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

________________________________

_______________________________

Befattning

Befattning

________________________________

_______________________________

BILAGA
Timpriser ex moms från Regionfastigheter:
Projektchef/förvaltarchef

890 kr/timme

Byggprojektledare/El- och VVS ingenjör

730 kr/timme

Bokföring/redovisning redovisningskonsult

690 kr/timme

Bokföring/redovisning löpande redovisning

430 kr/timme

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§40

Uppföljning intern kontroll 2018
Diarienummer: RJL 2017/118
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
1. Godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2018.
2. Ge regionledningskontoret i uppdrag att säkerställa att
föreslagna åtgärder i rapporten genomförs.
Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de
kontrollmoment som genomförts inom ramen för den intern
kontrollplan som regionstyrelsen beslutat för 2018. Rapporten
redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder
där behov finns.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-01-09
 Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ge regionledningskontoret i uppdrag att
säkerställa att föreslagna åtgärder i rapporten genomförs.
Arbetsutskottet beslutar enligt detta förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras
Maria Frisk

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

MISSIV
2019-01-09
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RJL 2017/118

Regionstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2018.

Sammanfattning
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment
som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som regionstyrelsen
beslutat för 2018. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag
till åtgärder där behov finns.

Information i ärendet
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem
kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god
hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern
styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. Dels via
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda
kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan.
För 2018 har regionstyrelsen fastställt en regionövergripande kontrollplan med
kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Samma
kontrollplan antogs av regionstyrelsen att gälla för det egna ansvarsområdet.
Kontrollplanen för 2018 omfattade sex kontrollmoment, dessa har genomförts
under året och löpande återrapporterats till regiondirektören.
Föreliggande uppföljningsrapport redovisar resultat av kontrollmomenten samt
förslag till åtgärder där behov finns.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2019-01-09.
Uppföljning av intern kontrollplan 2018, rapport.

MISSIV
2019-01-09

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör
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RJL 2017/118

1(7)

2019-01-03

RJL 2017/118

Regionledningskontoret
Ekonomi
Lars Wallström

Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Interna kontrollens uppgift
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera
verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s.
att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och
styrning bedrivs utifrån två inriktningar:
1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras
att:
 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige,
styrelse och nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av
verksamhetsmål och ekonomiska ramar
 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till
jämförbara organisationer i omvärlden
2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som
arbetet bedrivs på säkrar:
 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om
verksamheten
 skydd mot förluster eller förstörelse av Regionen Jönköpings läns tillgångar
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
Kontrollmoment 2018
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda
kontrollplanen för 2018. Utöver denna sammanfattning finns en enskild rapport
över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året delgivits
regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten.
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RJL 2017/118

Separata kontrollmoment för nämnderna samt verksamhetsområdenas egna
interna kontrollmoment omfattas inte av denna redovisning av 2018 års
kontrollplan.
Kontrollmoment 2018
1. Inventering av maskiner och inventarier
- Följsamhet till lagar, policy, riktlinjer
- Rättvisande och tillförlitlig redovisning

2. Användning av mobil- och
bredbandsabonnemang
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
- Skydd mot förluster

3. Arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter
(individuella delen)

Syfte/frågeställning
Kontrollera om de poster som finns
upptagna i balansräkningen också finns i
verkligheten.
Kontrollera om de abonnemang som finns
på olika ställen i organisationen används.
Finns det oanvända abonnemang och
därmed onödiga kostnader?
Kontrollera om beräkningar och
inbetalningar görs på ett korrekt sätt.

- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner
- Skydd mot förluster

4. Bidragsgivning
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

5. Användning av Synergi för avvikelsehantering
- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

6. Åtgärder som följd av tidigare genomförda
kontrollmoment

Finns det följsamhet till policys och
regelverk? Finns det tillräcklig kontroll av
utbetalningar?
Används systemet såsom det är avsett?
Leder inrapporterade uppgifter till
åtgärder?
Vilka åtgärder har genomförts som följd av
de kontrollmoment som genomfördes
under 2017?

1. Inventering av maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier utgör en relativt stor post i balansräkningen. Det är
viktigt att tillgångarnas värde redovisas korrekt och att bokfört innehav finns i
verkligheten och inte bara i den ekonomiska redovisningen.
Det bokförda värdet för maskiner och inventarier uppgår till cirka 800 mnkr och
antalet poster i anläggningsredovisningen till drygt 9 000. Årligen utrangeras
(avvecklas) maskiner och inventarier för ungefär 80 mnkr.
Kontrollmomentet visade att de olika verksamhetsområdena använder sig av lite
olika typer av dokumentation och att det på något håll inte görs årliga
inventeringar enligt gällande anvisningar.
Stickprov bekräftade att så gott som samtliga bokförda anläggningstillgångar
fanns i verkligheten och att de också används aktivt i de olika verksamheterna.
Utrangeringar (borttagning av anläggningstillgångar) görs inom de olika
verksamhetsområdena oftast bokföringsmässigt i samband med den årliga
inventeringen. Denna typ av ”rättelser” skapar visserligen korrekta värden (något i
efterhand) i den ekonomiska redovisningen, men kan knappast anses som
tillräckligt ur kontrollsynpunkt. Det upplägg som används anger inte orsak till
utrangering och inte avvecklingssätt (skotning, försäljning, skänkes etc) och inte
heller vem som godkänt eller beslutat att en anläggningstillgång tas bort. Det
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saknas således uppgifter som säkrar att inte maskiner och inventarier försvinner
på ett icke kontrollerat sätt (slarv, stöld etc).
Åtgärder
Förtydliga anvisningar, inventeringskrav m m för redovisningsansvariga.
Överväg om det finns anledning att skapa likhet i
bokslutsdokumentationen.
Överväg värdet av utbildning/genomgång i framtagandet av rapporter som
verifierar bokförda värden.
Skapa en rutin för utrangeringar och fastställ hur dessa ska beslutas och
dokumenteras.
Åtgärderna kan hänföras ekonomidirektörens ansvarsområde.
2. Användning av mobil- och bredbandsabonnemang
I en omfattande och decentraliserad organisation är det viktigt att det finns bra
rutiner för anskaffning och avveckling av abonnemang så att inte kostnaderna blir
onödigt höga. När kontrollmomentet genomfördes (april 2018) fanns det inom
organisationen 1 650 stycken mobilabonnemang och 950 stycken
bredbandsabonnemang. Utrustning i form av telefoner och datorer/surfplattor
köps separat.
Kontrollmomentet visade genom stickprov att flertalet abonnemang för
mobiltelefon har surftillägg för en låg kostnad, men att även vissa abonnemang
utan surftillägg används för surf, vilket då blir onödigt dyrt. Merkostnaden för
”surfande på löpande räkning” kan skattas till 100 000 kronor per år. Det
framkom även att man i vissa fall har valt en onödigt hög surf-nivå på
abonnemangen, vilket medför onödiga kostnader i de fall man inte har behov av
den alltför väl tilltagna nivån.
Stickprovet visade också att ungefär vartannat bredbandsabonnemang inte
används. Svårigheter att förstå fakturor och att överblicka användningen kan
tillsammans med den utökade tillgången till wifi i många lokaler vara förklaringar
till de många oanvända abonnemangen. Kostnaden för oanvända
bredbandsabonnemang kan skattas till 500 000 kronor i årlig kostnad.
Avsaknad av namn på fakturor och otydliga överlåtelser av abonnemang har
sannolikt också medfört att vissa abonnemang bara ”rullat på” trots att det finns
attester på samtliga fakturor.

Åtgärder
Uppdrag till IT-centrum att göra en aktiv genomgång av alla mobila
bredbandsabonnemang för att ta bort onödiga abonnemang.
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Undersöka möjligheten till spärr mot surfanvändning i
mobiltelefonabonnemang som inte har surf-tillägget.
På basis av statistik m m göra bedömningar av användandet så att alla
anställda som har mobiltelefonabonnemang har rätt form av abonnemang
så att man inte betalar för större kapacitet än man behöver.
”Uppstädning” av befintliga abonnemangsuppgifter så att fakturorna blir
tydligare och mera korrekta.
Information till IT-kontaktpersonerna om vikten av att avsluta eller ändra
abonnemang när personer slutar sin anställning.
Åtgärderna kan hänföras till IT-direktörens ansvarsområde.
3. Arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter (individuella delen)
Inom Region Jönköpings län är personalkostnaden den största kostnadsposten och
av denna utgör arbetsgivaragifter och pensionsinbetalningar cirka 1 500 mnkr per
år.
Via Skatteverkets anvisningar och via avtalen för pensioner finns det tydliga
regelverk för hur arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter ska beräknas och
inbetalas. Framtagandet av uppgifter för regionens anställda baseras på att de
olika lönearterna (semestertillägg, sjukavdrag, föräldraledighet, bilförmån etc) är
korrekt uppmärkta i lönesystemet Heroma. Eftersom det finns nästan 1 000 olika
lönearter som används för olika syften i lönesystemet, är det avgörande för
arbetsgivaravgifter och pensionsinbetalningar att kodsättningen i Heroma är
samstämd med gällande regelverk och att det finns kompetens att hantera
förändringar som påverkar avgifterna.
Kontrollmomentet visade att rutinerna och upplägget inom Region Jönköpings län
är stabila och väl genomtänkta. Vid genomförandet av kontrollmomentet gjordes
bedömningen att HR-funktionen fått ytterligare insikt i vikten av att säkra upp
kunskapen om komplexiteten i kodsättning och dokumentation kring detta. Några
ytterligare åtgärder har därför inte bedömts som nödvändiga.
4. Bidragsgivning
Region Jönköpings län lämnar bidrag inom en rad områden. Bidragsgivningen ska
stödja och stimulera ideell verksamhet inom det civila samhället. Eftersom vissa
delar av bidragsgivningen nyligen granskats av regionrevisionen avgränsades
kontrollmomentet till att omfatta endast bidrag som avser folkhälsa och
funktionshinder. Sammanlagt uppgår det årliga budgetanslaget till drygt 20 mnkr
och 70 stycken föreningar/organisationer fick bidrag 2018. I stort sett samma
föreningar får bidrag år efter år.
Tydlig information om bidragen finns på webbplatsen ”Utveckling.rjl.se”.
Rutinerna för ansökan och beslut bedöms som stabila, även om det funnits en del
svårigheter med den samlade överblicken via ärendehanteringssystemet
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Evolution. Ansökningsförfarandet hanteras manuellt och beslut fattas av nämnden
för folkhälsa och sjukvård. Eftersom det bland nämndens ledamöter kan finnas
kopplingar till de bidragssökande föreningarna bör man vara uppmärksam på
frågan om jäv.
Kontrollmomentet visade att vissa förbättringar i formuleringarna kring beslut och
i sammanställningar kan göras. I något fall kan man ifrågasätta om storleken på
bidraget stämmer med regelverket.
Attester vid utbetalningar sker enligt regionens regelverk (två personer) och
följsamheten mot budget är mycket god.
Återrapportering från bidragsmottagarna sker vid ansökan om bidrag för nytt år.
Detta leder till att ingen återrapportering görs om en organisation upphör med sin
verksamhet eller om organisationen blir vilande.
Vissa organisationer som söker bidrag är små ideella föreningar som inte alltid har
ett professionellt administrativt stöd. Det förekommer därför bidragsansökningar
med vissa mindre formaliabrister. Den kunskap om föreningarnas verksamhet som
regionens handläggare skaffat sig blir i dessa fall ett värdefullt komplement till
formalia.
Nedanstående åtgärder bör övervägas:
Åtgärder
Annonsering och/eller andra informationskanaler som komplement till
webbplatsen för att nå ut till organisationer som inte vanligtvis söker
bidrag.
Värdering av digital lösning för bidragsansökningar.
Uppmärksamhet på frågan om jäv.
Kvalitetssäkring av formuleringar och summeringar i beslutsunderlag.
Tydliggörande av mindre avsteg från regelverket i bidraget till
Funktionsrätt (f d HSO).
Krav på återrapportering även för organisationer som inte söker nytt
bidrag.
Åtgärderna kan hänföras till hälso- och sjukvårdsdirektörens ansvarsområde.
5. Användning av Synergi för avvikelsehantering
Inom Region Jönköpings län används IT-stödet Synergi för att rapportera
avvikelser. På intranätet finns information om hur detta arbete går till och hur
ansvarsfördelning och roller är utformade. På varje enhet/klinik finns en
ärendesamordnare som håller ihop arbetet.
Följande värden finns för de år där det gjorts särskilda uppföljningar av arbetet:
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Antal
registrerade
avvikelser
2011
2013
2017

10 180
8 901
9 092

Antal
åtgärdade
avvikelser
9 428
7 837
9 057

Andel
åtgärdade
92,6%
88,0%
99,6%

RJL 2017/118

Medeltal för Registrerade
ärendehan- avvikelser
teringstid
per
årsarbetare
85
1,1
67
0,9
74
0,9

Kontrollmomentet som till stor del baseras på enkäter till chefer,
ärendesamordnare och andra anställda kan sammanfattas enligt följande:







Arbetet bedrivs inom ramen för en tydlig struktur där roller m m finns
klarlagda.
En klar majoritet av de anställda känner till arbetet med avvikelsehantering
och anger att man uppmuntras att använda systemet.
Antalet registrerade avvikelser i Synergi är relativt konstanta över tid.
Avvikelser hanteras/diskuteras regelbundet på flertalet ledningsgrupper,
arbetsplatsträffar etc.
Flera användare har synpunkter på att Synergi som system är krångligt,
svårhanterligt och tidskrävande att använda.
2/3 av cheferna anger att arbetet med avvikelser genererar ”ganska stor”
eller ”mycket stor” nytta. 1/3 upplever att arbetet genererar ”ingen” eller
”liten” nytta.

Följande åtgärder bör övervägas:
Åtgärder
Undersöka möjliga förenklingar/förbättringar av systemet Synergi.
Eventuella systemförändringar kan lämpligen föregås av en värdering
över vad som är svårigheter i själva systemet och vad som kan
överbryggas med information/utbildning.
Informationsinsats till alla enheter för att underlätta hanteringen och öka
nyttan med arbetet. Insatsen bör innehålla tips på hur man kan organisera
arbetet och en uppmaning om att lyfta frågan om avvikelser på
ledningsgrupper och arbetsplatsträffar.
Åtgärderna kan hänföras till utvecklingsdirektörens ansvarsområde.
6. Åtgärder som följd av tidigare genomförda kontrollmoment
En genomgång av de 6 kontrollmoment som genomfördes under 2017 har gjorts i
syfte att se vilka åtgärder och vilka effekter som uppnåtts. Kontrollmomentet har
inte belyst effekter av de egna kontrollmoment som funnits inom respektive
verksamhetsområde och heller inte den interna kontroll som bedrivits utifrån
månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning (d v s måluppfyllelse,
följsamhet till ekonomiska ramar etc).
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I den fullständiga rapporten för detta kontrollmoment redovisas de viktigaste
slutsatserna för respektive kontrollmoment som genomfördes under 2017 samt de
förslag till åtgärder som fanns upptagna och även status för dessa åtgärder utifrån
avstämningstidpunkten i december 2018. Läget kan sammanfattas enligt följande:




För ett av kontrollmomenten har åtgärder gjorts som fullt ut motsvarar det
som föreslagits.
För tre av kontrollmomenten har åtgärder gjorts för vissa delar av det som
föreslagits. Ytterligare åtgärder är i vissa fall på gång.
För två av kontrollmomenten har åtgärder inte påbörjats.

Den sammantagna slutsatsen blir därmed att åtgärdsdelen avseende
kontrollmomenten inte fungerar tillfredsställande.
Åtgärder
Samråd i regionens ledningsgrupp kring resultatet av uppföljningen.
Tydliga rutiner kring ansvarsfrågor, tidpunkter och former för
återrapportering bör fastställas.
Åtgärderna kan hänföras regiondirektörens ansvarsområde.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§41

Direktiv – Budget 2020 med flerårsplan för
2021-2022
Diarienummer: RJL 2019/169
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
1. Fastställa del 1 av direktiv för arbete med budget med
verksamhetsplan 2020 och flerårsplan 2021-2022.
2. Ge regionledningskontoret i uppdrag att i direktiv del 2
tydligt precisera hur riktade statsbidrag ska hanteras.
Sammanfattning
Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med
budget med verksamhetsplan 2020 och flerårsplan 2021-2022 i
två delar. I del 1 redovisas tidplan för vårens budgetprocess samt
hur nämndernas budgetförslag ska utformas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) yrkar på att ge regionledningskontoret i
uppdrag att i direktiv del 2 tydligt precisera hur riktade statsbidrag
ska hanteras. Arbetsutskottet beslutar enligt detta förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Maria Frisk

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-18
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Regionstyrelsen

Direktiv del 1 budget med
verksamhetsplan 2020 och flerårsplan
2021-2022
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 fastställer del 1 av direktiv för arbete med budget med verksamhetsplan
2020 och flerårsplan 2021-2022.

Sammanfattning
Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med budget med
verksamhetsplan 2020 och flerårsplan 2021-2022 i två delar. I del 1 redovisas
tidplan för vårens budgetprocess samt hur nämndernas budgetförslag ska
utformas.

Information i ärendet
Inledning
Regionstyrelsen ska leda, styra och samordna förvaltningen av Region Jönköpings
läns angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma
nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska till fullmäktige upprätta förslag till
budget. Regionstyrelsens arbetsutskott samt övriga regionråd utgör
budgetberedning. Budgetberedningen avser att lämna direktiv för arbetet med
budget med verksamhetsplan 2020 samt flerårsplan 2021-2022 i två delar.
Föreliggande direktiv lägger tidplan för vårens arbete i nämnderna samt beskriver
hur nämndernas budgetförslag ska utformas. I direktiv del 2 ges ytterligare
planeringsförutsättningar efter dialog mellan budgetberedning och nämndernas
presidier i mars samt tidplan för höstens arbete i budgetberedning och styrelse.

Planeringsförutsättningar
Budgetarbetet utgår från Region Jönköpings läns vision, värderingar och målbild
2030. Budget, verksamhetsplan och flerårsplan redovisas enligt styrmodellen
Balanced Scorecard (BSC). BSC formuleras i fem perspektiv utifrån strategiska
mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål för dessa. När det gäller det
regionala utvecklingsansvaret formuleras indikatorer inom varje prioriterat
område.
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Målbild 2030 finns formulerat inom sju områden och ligger till grund för
strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål inom verksamheternas
olika perspektiv. Sex av målbilderna avser ändamålsenlig verksamhet. Den sjunde
målbilden avser vilket finansiellt mål som ska nås för att verksamheten ska
tryggas på lång sikt.
 Nämnden ska gå igenom och vid behov föreslå förändringar avseende
strategiska mål, framgångsfaktorer samt systemmätetal respektive
indikatorer för regionfullmäktige att följa.

Finansiella förutsättningar
De finansiella förutsättningarna för år 2020 utgår från den ekonomiska flerårsplan
som finns i beslutad budget för 2019. Det finansiella målet i beslutad budget
innehåller att antal bärande principer:
 varje generation bör bära kostnaderna för den service som den beslutar om
och själv konsumerar
 fortsatt tydlig prioritering av välfärdens verksamheter
 över tid finansiera investeringarna med egna medel
 resultatnivå som klarar konjunktursvängningar och framtida åtaganden –
pensioner, investeringar och finansiering av verksamheten.
Det övergripande finansiella målet innebär:
 skatteintäkter och statsbidrag/kommunal utjämning ska räcka till
verksamhetens nettokostnader och investeringsutgifter
 finansiella intäkter från pensionsmedels- och rörelsekapitalförvaltningen
ska täcka finansiella kostnader avseende pensionsskulden
 det övergripande finansiella målet om egenfinansiering utvärderas över
tidsperioden 2015-2025.
Nämndernas budgetarbete ska utgå från den budgetram som är lagd för 2020.
Indexering för pris- och löneökningar med LPIK kommer att ske och behöver inte
beaktas av nämnden. Det finansiella målet innebär att förändringar som ska göras
måste ske utan att nya budgetmedel tillförs. I direktiv del 2 kommer ekonomiska
ramar för 2020 att delges respektive nämnd.

Direktiv för arbetet
Budgetförslagets utformning och innehåll
För respektive nämnds budgetförslag kommer förvaltningen att med utgångspunkt
ur beslutad budget för 2019 ta fram ett gemensamt underlag med beskrivande
texter samt det arbete som pågår. För den politiska bearbetningen kommer det att
finnas avsnitt i underlaget för politiska förslag och prioriteringar. För att budgeten
ska betraktas som ett komplett förslag ska materialet lämnas i angivet format. I
annat fall ska partiet tydliggöra att budgetförslaget utgör ett ändringsyrkande.


Nämndernas budgetförslag ska ha en långsiktig/flerårig inriktning med
fokus på de frågor som kräver politiska inriktningar.
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Ett viktigt underlag för nämndernas budgetprocess är, utöver det skriftliga
gemensamma underlaget enligt ovan, den genomgång av viktiga frågor som sker
vid nämndernas internat i februari. I beredningen ska dessutom följande underlag
beaktas:
 Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021
 Årsredovisning 2018
 förändringar i omvärld och lagstiftning, regionala och nationella
överenskommelser/ riktlinjer
 motioner som bifallits av regionfullmäktige
 beskrivningar av förändrade verksamhetsbehov
 regelböcker vårdval, färdtjänst med mera
 taxor och avgifter.

Tidplan
Datum
2019-02-19
25-28 februari
2019-03-05
2019-03-12
2019-03-26
2019-04-08
2019-05-28
Nämnd 4 och 5 juni
Nämnd 19 juni, 25 juni
senast 2019-06-30

Aktivitet
Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) behandlar direktiv
del 1 för nämndernas arbete
Nämndernas internat
Regionstyrelsen beslutar om direktiv del 1 för nämndernas
arbete
Budgetberedningen möter respektive nämnds presidium för
dialog
Regionstyrelsen beslutar om direktiv del 2 för styrelse och
nämnder
Förvaltningen lämnar det gemensamma underlaget för
nämndernas budgetförslag
Budgetberedningen möter respektive nämnds presidium
S, KD, C, BA, L, Mp lämnar budgetförslag
M, SD, V lämnar budgetförslag
Respektive nämnd fattar beslut om budgetförslag att
överlämna till budgetberedningen
Budgetförslag lämnas till budgetberedningen
- Nämnd för folkhälsa och sjukvård RJL 2019/170
- Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö RJL 2019/171
- Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet RJL
2019/172

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-18
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Beslut skickas till
Regionledningskontoret – ekonomi
Regionledningskontoret – folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret – regional utveckling
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§42

Hyreskontrakt – Blixten 6 Ö:a Storgatan
Jönköping
Diarienummer: RJL 2017/3429
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
 Att tjänsteskrivelsen kompletteras med ett förtydligande
av de behov som verksamheten har för att hyra ytterligare
yta.
Regionstyrelsen föreslås härefter
 Godkänna tillägg till hyreskontrakt avseende
kontorslokaler på Östra Storgatan 67.
Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr kontorslokaler i fastigheten Blixten 6,
Östra Storgatan 67 Jönköping. Verksamheten har behov av att
hyra ytterligare yta, förslag till tillägg till befintligt hyresavtal har
tagits fram.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15
 Tillägg utökad yta till hyreskontrakt
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att tjänsteskrivelsen kompletteras med ett
förtydligande av de behov som verksamheten har för att hyra
ytterligare yta. Arbetsutskottet beslutar enligt detta förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-02-19, kl. 09:00-14:15
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Regionstyrelsen

Tillägg till hyresavtal Östra Storgatan
Verksamhetsstöd och service
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner tillägg till hyreskontrakt avseende kontorslokaler på Östra
Storgatan 67.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr kontorslokaler i fastigheten Blixten 6, Östra Storgatan
67 Jönköping. Verksamheten har behov av att hyra ytterligare yta, förslag till
tillägg till befintligt hyresavtal har tagits fram.

Information i ärendet
Region Jönköpings län hyr för Verksamhetsstöd och service en lokal på Östra
Storgatan 67 för 2 279 600 kr per år till 2020-07-01 vilket därefter förlängs
löpande med en månad i taget. Verksamheten behöver utöka sin yta och bifogat
tilläggsavtal innebär att ytterligare 129 kvadratmeter förhyrs till en kostnad om
189 000 kr/år vilket är ungefär i samma hyresnivå som huvudavtalet och i övrigt
på samma villkor som huvudavtalet.
Finansiering av den utökade hyreskostnaden finansieras inom ramen för
Verksamhetsstöd och service kostnadsram.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15
Tillägg utökad yta till hyreskontrakt

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2017/3429

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service - stab
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

TILLÄGG UTÖKAD YTA TILL HYRESKONTRAKT
Hyresvärd: Castellum City Förvaltning AB

Org.nr: 556573-3952

Hyresgäst: Region Jönköpings Län Regionfastigheter

Org.nr: 232100-0057

Fastighet: Blixten 6
Hyreskontrakt: 901807-5782382-01
Följande överenskommelse har träffats mellan parterna:
1.

Hyresgästens lokal utökas med en yta på plan 2 om ca 129 kvm, se bilaga 1c. Den nya
lokalytan blir ca 1 610 kvm.

2.

Hyresvärden svarar för följande åtgärder och kostnader för att iordningsställa den
tillkommande ytan enligt följande:
Belysning: Nedpendlad kombinerad arbetsplats- och allmänbelysning belysning
monteras. I övrigt förhyrs ytan i befintligt skick.

3.

Hyresgästen är medveten om att arbetena kan innebära vissa störningar i den befintliga
verksamheten. Hyresgästen har inte rätt att kräva nedsättning av hyran i samband med
dessa störningar. Hyresvärden förbinder sig att planera åtgärderna i samråd med
hyresgästen för att minimera störningarna.

4.

För uppfyllande av gällande regler avseende brandskydd måste hyresgäst i
angränsande lokal kunna ta utrymningsväg genom lokalen. Mellan lokalen och den
angränsande lokalen finns en dörr för detta ändamål. Hyresgästen medger, utan rätt till
nedsättning av hyra eller annan kompensation, att grannhyresgästen för utrymning vid
brand eller annan liknande akut händelse som kräver utrymning eller evakuering, tar
väg genom utrymningsdörren genom lokalen. Hyresgästen är på sin sida skyldig att
hålla denna utrymningsväg fri.

5.

Detta tillägg börjar gälla 2019-05-01, varvid inflyttning får ske. Överenskommelse om
tidigare tillträde skall vara skriftlig.
Utgående hyra ökar med 189 000 kr/år, lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

6.

Procentsatsen för fastighetsskatt, övriga avfalls- och driftkostnader samt oförutsedda
kostnader ändras från 24,9 % till 27,6 %.

7.

I övrigt gäller villkor enligt hyreskontrakt 901807-5782382-01.

Jönköping 2019Castellum City Förvaltning AB

Jönköping 2019REGION JÖNKÖPINGS LÄN
REGIONFASTIGHETER

__________________
Andreas Georgii

____________________

1 (1)

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§43

Kylceller bårhus
Diarienummer: RJL 2019/238
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna investering i kylceller till bårhus vid
Länssjukhuset Ryhov till en maximal kostnad på
4 000 000 kronor.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut att genomföra om- och
nybyggnad av bårhus på Länssjukhuset Ryhov med
samlokalisering av obduktionsverksamheten. Utöver om- och
nybyggnad behöver befintliga kylceller bytas ut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-30
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras
Maria Frisk
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-30

1(2)

RJL 2019/238

Regionstyrelsen

Kylceller bårhus vid Länssjukhuset
Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner investering i kylceller till bårhus vid Länssjukhuset Ryhov till
en maximal kostnad på 4 000 000 kronor.

Sammanfattning
Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut att genomföra om- och nybyggnad av
bårhus på Länssjukhuset Ryhov med samlokalisering av obduktionsverksamheten.
Utöver om- och nybyggnad behöver befintliga kylceller bytas ut.

Information i ärendet
I tidigare ärende RJL 2017/2399 har regionstyrelsen fattat beslut kring om- och
nybyggnad av bårhus på Länssjukhuset Ryhov med samlokalisering av
obduktionsverksamheten till en kostnad om 17 000 000 kronor samt utrustning till
en kostnad om 2 200 000 kronor. Utöver detta finns ett behov att ersätta befintliga
72 kylceller som är förbrukade och samtidigt utöka antalet till 100.
Kapaciteten är i nuläget inte tillräcklig med överbeläggning som följd.
Befolkningsökningen i länet är också ett motiv att utöka antalet till 100 platser. I
samband med byggnationen förbereds även kylkapacitet för att kunna koppla på
fler kylceller om det skulle behövas i framtiden.
Verksamhetens bedömning av investeringen:
Bilaga till ärende om kylceller– DNR 2019/238
Medborgar- och kundperspektiv:

(0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan)

Ökad nytta
Process- och produktionsperspektiv:

3
(0 = Ingen påverkan – 5 = Hög

påverkan)

Förbättrad metod

3

Förbättrad arbetsmiljö

3

Positiva miljökonsekvenser

1

Lärande- och förnyelseperspektiv:

TJÄNSTESKRIVELSE
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RJL 2019/238

Förbättrat arbetssätt

3

Finansiering
Finansiering av 4 000 000 kronor kommer att ske inom befintligt utrymme för nya
beslut enligt Budget 2019 med flerårsplan.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-30

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service – Ledningsstab
Verksamhetsstöd och service – Område inköp
Regionledningskontoret - Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§44

Omförhandling hyresavtal familjecentralen
Diarienummer: RJL 2018/1007
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna tillägg nr 3 till hyreskontrakt mellan
Fastigheten Vätterbrisen AB och Region Jönköpings län.
Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr en lokal i Jönköping för familjecentral
Väster. Hyresavtalet har omförhandlats med resultatet att
hyreskostnaden sänks.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05
 Tillägg nr 3 till hyreskontrakt 907-406 / 15983.000.0606
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-05

1(2)

RJL 2018/1007

Regionstyrelsen

Omförhandlat hyresavtal för
familjecentralen Väster Jönköping
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner tillägg nr 3 till hyreskontrakt mellan Fastigheten Vätterbrisen
AB och Region Jönköpings län.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr en lokal i Jönköping för familjecentral Väster.
Hyresavtalet har omförhandlats med resultatet att hyreskostnaden sänks.

Information i ärendet
Region Jönköpings län hyr sedan år 2007 en lokal på Västra Storgatan i centrala
Jönköping av fastighetsbolaget Fastigheten Vätterbrisen AB (Tosito) om ca 1200
kvadratmeter där Region Jönköpings län tillsammans med Jönköpings kommun
bedriver familjecentral. Regionstyrelsen fattade april 2018 beslut om att säga upp
hyresavtalet för omförhandling då avtalet inte ansågs vara marknadsmässigt.
Därefter har Regionfastigheter arbetet med omförhandlingen.
Hyresavtalet (tillägg nr 3) som är framtaget innebär att hyran sänks och att
kostnader för el numera ingår i hyran. Totalt sänks hyran med cirka sju procent
genom att kostnaden för tilläggsavtal upphör samt att el och avfallskostnad ingår i
hyran. Bifogat hyresavtal ersätter befintligt hyresavtal samt tilläggsavtal.
Omförhandlat hyresavtal bedöms av Regionfastigheter vara marknadsmässigt:
- Den nya hyreskostnaden är totalt 1 676 750 kronor per år inklusive el.
- Det nya tilläggsavtalet löper 2019-04-01 till 2026-06-30 för att sedan förlängas
tre år i taget (om det inte sägs upp).
Totalt sett innebär bifogat tilläggsavtal en minskad kostnad om ca 126 000 kr/år
(ca 75 000 kr/år då kostnaden för tilläggsavtalen upphör samt ca 50 000 kr/år i
elkostnad och avfallskostnad som då ingår i hyran) jämfört med befintligt
hyresavtal inkl tilläggsavtal. Hyresvärden tillhandahåller och bekostar
sophanteringen.
Familjecentralen (barnhälsovård, kvinnohälsovård och Jönköpings kommuns
verksamhet) har godkänt avtalet och är informerade om förändringen. Jönköpings
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kommun kommer att få del av sin andel av hyressänkningen genom separat
hyresavtal.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-05
Tillägg nr 3 till hyreskontrakt 907-406 / 15983.000.0606

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och service - Regionfastigheter
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§45

Verksamhetsberättelser 2018
verksamhetsområden
Diarienummer: RJL 2018/232
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
 Att avvakta med beslut till regionstyrelsens sammanträde.
Sammanfattning
I december 2017 godkände regionstyrelsen verksamhetsplaner
och budget för förvaltningens verksamhetsområden som verkar
inom styrelsens ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för
2018 ger återrapportering av verksamhetsplan och budget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11
 Verksamhetsberättelse 2018
Regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion
 Verksamhetsberättelse 2018 IT-centrum
 Verksamhetsberättelse 2018 Verksamhetsstöd och service
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet avvaktar med beslut till regionstyrelsens
sammanträde.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-12
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RJL 2018/232

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018 - RS
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 godkänner verksamhetsberättelser för 2018 avseende verksamhetsområden
inom regionstyrelsens ansvarsområde.

Sammanfattning
I december 2017 godkände regionstyrelsen verksamhetsplaner och budget för
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom styrelsens ansvarsområde.
Verksamhetsberättelserna för 2018 ger återrapportering av verksamhetsplan och
budget.

Information i ärendet
Regionfullmäktige har i budget för 2018 angivit mål för verksamheten och i
handlingsplaner fokusområden, förändringar och uppdrag. I december 2017
godkände regionstyrelsen verksamhetsplaner och budget för de
verksamhetsområden som verkar inom styrelsens ansvarsområde.
Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och
nämndernas uppdrag leder verksamheten i enlighet med fastställd
verksamhetsplan och budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt
ansvar fördelas vidare till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till
regiondirektören.
Verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser för 2018 utgör tillsammans
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och resultat för
2018. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för
regionledningskontorets arbete med årsredovisningen som utgör regionstyrelsens
återrapportering till regionfullmäktige.
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11



Verksamhetsberättelse 2018 Regionledningskontoret/verksamhetsnära
funktion



Verksamhetsberättelse 2018 IT-centrum



Verksamhetsberättelse 2018 Verksamhetsstöd och service

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

RJL 219/240

Sammanställning av anmälda delegationsbeslut till regionstyrelsen 2019-03-05
Ärendetyp
RS 4.2.2

Ärenderubrik
Förordnande av tf verksamhetsområdesdirektör
inom område Medicinsk vård

Diarienummer
RJL 2019/14

Beslutsdatum
2019-01-17

Beslutsdelegat
Agneta Jansmyr

2019-02-27

RJL 2019/240

Regionledningskontoret
Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Delegationsbeslut som är fattade på vidaredelegation under
2019-01-25-2019-02-27 anmäls här, enligt bilaga till regionstyrelsen.
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr

RJL 2019/240

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till regionstyrelsen 2019-03-05
(november)

Ärendetyp
RS 4.2.2

Ärenderubrik
Förordnande av tf verksamhetschef
infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov
RS 4.2.2
Förordnande av tf verksamhetschef
laboratoriemedicin
RS 4.2.2
Förordnande av verksamhetschef kvinnokliniken
Eksjö
RS 4.2.2
Förordnande av verksamhetschefer
Gallringsbeslut som tagit på delegation under 2018
RS 4.6.2
Personuppgiftsbiträdesavtal - KPA pension
RS 4.3.5
Tilläggs-och ändringsbudget
Slutredovisningar Slutredovisningar

RS 4.5.3

Anmälningsärenden Regionfastigheter

RS 4.4.1

Anmälningsärenden område Inköp

Diarienummer
RJL 2019/14

Beslutsdatum
2019-02-11

Beslutsdelegat
Agneta Ståhl

RJL 2018/3439

2019-02-15

Micael Edblom

RJL 2019/330

2019-01-29

Kjell Ivarsson

RJL 2019/264

2019-01-25
2019-02-21
2019-01-23
2019-01-18
2019-02-05

Charlotta Larsdotter
Tomy Eklöv
Johan Cederlund
Jane Ydman
Arne Andersen

2019-02-05

Arne Andersen

2019-02-05

Arne Andersen

RJL 2018/1228
RJL 2018/226
LJ 2013/1404
Bilagor
RJL 2017/702
RJL 2014/1489
RJL 2014/1490
RJL 2015/250
RJL 2014/148
RJL 2014/149
RJL 2018/202
RJL 2015/2015
RJL 2015/2015
RJL 2017/2520
RJL 2018/592
RJL 2018/2916
RJL 2018/3432
Se bilagor

RJL 2019/239

Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2019-03-05
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll

Bostadsbyggen i Jönköping AB – 2019-01-15
Höglandets samordningsförbund 2019-01-24
Samordningsförbudet Södra vätterbygden 2019-02-04
Finnvedens samordningsförbund 2019-02-07

Inkomna handlingar
Inkomna ärenden

Anmälningar till LÖF 2018
Ärendelista 2019-01-21—02-27

Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:5 – I:4
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24
Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt – I3
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24
Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt – I2

Cirkulär från SKL

Internränta för år 2020
Rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor
Budgetförutsättningar för åren 2019-2022
Kombinationsanställningar - ett sätt att möta rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten
Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård – uppdatering december 2018
Meddelande från styrelsen – En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess – överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Beslut/Meddelande från SKL

Arbetsmiljöverket
Övrigt

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§51

Fördelning av inkomna granskningar
Föreliggande granskningar fördelas:


Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, dnr
RJL 2018/3132
– till personaldelegationen



Granskning av cancervården, dnr RJL 2018/3131
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård



Granskning av riktade statsbidrag, dnr RJL 2018/3297
– till regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Personaldelegationen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§51

Fördelning av inkomna granskningar
Föreliggande granskningar fördelas:


Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, dnr
RJL 2018/3132
– till personaldelegationen



Granskning av cancervården, dnr RJL 2018/3131
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård



Granskning av riktade statsbidrag, dnr RJL 2018/3297
– till regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Personaldelegationen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§51

Fördelning av inkomna granskningar
Föreliggande granskningar fördelas:


Granskning av kompetensförsörjning inom psykiatrin, dnr
RJL 2018/3132
– till personaldelegationen



Granskning av cancervården, dnr RJL 2018/3131
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård



Granskning av riktade statsbidrag, dnr RJL 2018/3297
– till regionstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Personaldelegationen
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Vid protokollet
Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§52

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250
 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –
dnr: RJL 2019/310
 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311
 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312
 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft – dnr: RJL 2019/314
 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315
 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention dnr: RJL 2019/316

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§52

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250
 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –
dnr: RJL 2019/310
 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311
 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312
 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft – dnr: RJL 2019/314
 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315
 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention dnr: RJL 2019/316

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§52

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250
 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –
dnr: RJL 2019/310
 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311
 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312
 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft – dnr: RJL 2019/314
 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315
 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention dnr: RJL 2019/316

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§52

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250
 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –
dnr: RJL 2019/310
 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311
 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312
 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft – dnr: RJL 2019/314
 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315
 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention dnr: RJL 2019/316

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§52

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250
 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –
dnr: RJL 2019/310
 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311
 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312
 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft – dnr: RJL 2019/314
 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315
 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention dnr: RJL 2019/316

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§52

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250
 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –
dnr: RJL 2019/310
 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311
 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312
 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft – dnr: RJL 2019/314
 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315
 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention dnr: RJL 2019/316

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Plats:

Sal A, Regionens hus

§52

Fördelning av inkomna motioner
Regionstyrelsens föreslås fördela inkomna motioner enligt
följande:








Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta, dnr RJL 2019/250
– till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd, dnr RJL
2019/310
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Terapiformer inom psykiatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering, dnr RJL 2019/311
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården, dnr RJL 2019/312
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft, dnr RJL 2019/314
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård
Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning, dnr RJL 2019/315
– till personaldelegationen
Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention,
dnr RJL 2019/316
– till nämnden för folkhälsa och sjukvård

Beslutet skickas till
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
Nämnd för folkhälsa och sjukvård
Personaldelegationen
Vid protokollet

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 31-64
Tid:

2019-02-19, kl. 09:00-14:15

Nathalie Bijelic Eriksson

Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionfullmäktige §§1-23
Tid:

2019-02-05, kl 09:00-17:50

Plats:

Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum

§ 19

Fördelning av inkomna motioner
Följande motioner remitteras till regionstyrelsen för
handläggning/åtgärd:
 Motion – Tillgänglig och anpassad buss för långvarigt
sjuka och funktionsnedsatta – dnr: RJL 2019/250
 Motion – Inför ett samlat högkostnadsskydd –
dnr: RJL 2019/310
 Motion – Terapiformer inom psykatri med djur- och
naturbaserad rehabilitering – dnr: RJL 2019/311
 Motion – Sjukhusclowner ska vara ett naturligt och
permanent inslag i vården – dnr: RJL 2019/312
 Motion – Utred vilka effekter genomförda centraliseringar
har haft – dnr: RJL 2019/314
 Motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning – dnr: RJL 2019/315
 Motion – Nollvision inom arbetet med suicidprevention dnr: RJL 2019/316

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Desiré Törnqvist, S
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Kristina Nero, V

Sibylla Jämting, MP

