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Verksamhetsstyrningen inom vård och omsorg (UNIK) 
Svenska Kommunförbundet har tagit fram ett praktiskt inriktat utbildnings- 
och arbetsmaterial som i första hand handlar om hur arbetet med verksam-
hetsstyrningen inom vård och omsorg kan utvecklas. Behoven av kommunal 
service inom bl.a. äldreomsorgen kommer att öka. Med de begränsade resur-
ser som finns att tillgå innebär detta att svåra prioriteringar måste göras sam-
tidigt som befintliga resurser måste utvecklas och utnyttjas så effektivt som 
möjligt. 

Med detta material som vi har döpt till Unik (Utveckla Ny verksamhetsstyr-
ning i Kommunen) ges hjälp med:  att ställa de rätta frågorna om verksamhe-
ten och ekonomin, att hitta bra mått och nyckeltal,  att ställa krav på 
information om ekonomi och verksamhet, vägledning om hur man kan 
analysera vårdbehov och styra verksamheten vård och omsorg, samt råd om 
hur man kan komma till rätta med de eventuella brister som finns. 

Materialet är uppdelat i tre olika häften. I häfte ett ges en grundläggande 
information om hur en kommuns verksamhet planeras och finansieras samt 
vilka faktorer som påverkar kommunens ekonomi och servicebehov. I häfte 
två ges en övergripande inblick i hur en kommuns generella system för eko-
nomistyrning (budget, kalkylering och redovisning) är uppbyggt. Dessa två 
häften är generella och kan användas i utbildningssyfte i många olika sam-
manhang.  

Med häfte ett och två som grund ges i det tredje häftet en mer direkt och 
praktisk inriktad vägledning om hur verksamheten vård och omsorg kan 
utvecklas. Kopplat till kommunens egna verksamheter, via bl.a. övningsupp-
gifter, arbetas den information fram som kan leda till att de resurser som av-
sätts till vård och omsorg kan används på ett så effektivt sätt som möjligt. 
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Unik riktar sig i första hand till de som arbetar med verksamhetsstyrning av 
vård och omsorg. 

Utbildnings- och arbetsmaterialet Unik kan beställas från Kommentus AB. 
En omgång av de tre häftena kostar 290 kr (exkl. moms). Vid beställning av 
fler än 5 ex. utgår mängdrabatt. Se bifogad beställningsblankett. 

I februari anordnas regionala konferenser 

För att sprida kännedom om och få en inblick i Unik, samt för att stimulera 
utvecklingen av verksamhetsstyrningen inom vård och omsorg,  anordnar 
Svenska Kommunförbundet fyra regionala konferenser. Dessa hålls i 

Malmö den 4 februari 

Jönköping den 6 februari 

Stockholm den 11 februari 

Umeå den 13 februari  

Se bifogade inbjudan. Frågor angående Unik eller de planerade konferen-
serna kan ställas till Bengt Johansson (tfn 08-772 42 73) och Lars Strid (tfn 08-
772 45 55)  sektionen för vård och omsorg, eller till Anders Nilsson (tfn 08-
772 42 35) ekonomiadministrativa sektionen,.  
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