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2 Hur olika får det bli? Slutrapport

Inledning
Det finns idag en utbredd förväntan bland medborgarna om att
kommuner och landsting ska erbjuda samma välfärd i hela landet
och att skillnaderna inte får vara för stora. Dagligen rapporterar
media om skillnader mellan olika kommuner eller landsting när
det gäller den service som de erbjuder medborgarna inom olika
verksamheter – ofta med den underliggande värderingen att skillnaderna är orättvisa.

Man kan invända att skillnadernas betydelse ofta överdrivs: Hur skulle man
kunna undvika skillnader inom så omfattande verksamheter som utförs av så
många människor under så olika betingelser och på så många platser och dessutom av 310 självständiga kommuner, landsting och regioner? Och bör man
verkligen sträva efter att verksamheter som ska tillgodose vitt skilda, individuella önskemål och behov ska vara lika?
I grunden handlar det om ett genuint dilemma: en avvägning mellan å ena
sidan kommunal självstyrelse och å andra sidan nationell likvärdighet inom
viktiga samhällsområden. För att belysa och diskutera hur detta dilemma kan
och bör hanteras utifrån dagens verklighet beslutade styrelsen för Sveriges
Kommuner och Landsting i juni 2012 att inrätta en partipolitiskt sammansatt
programberedning om »Hur olika får det bli?«, det vill säga om skillnader i
kvalitet och service inom de verksamheter som kommuner och landsting 1 ansvarar för.
Bakgrunden är behovet av en samlad politisk diskussion om hur förbundet
ska möta krav på likvärdighet och om utrymmet för skillnader i kommunala
verksamheter. Programberedningen har haft i uppdrag att:
1. I den fortsatta texten används beteckningen landsting för såväl landsting som regioner, och beteckningen kommunal avser såväl kommuner som landsting och regioner.
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• Kartlägga hur stora skillnaderna är och om de blir större eller mindre.
• Analysera vad skillnader beror på: Är det skillnader i brukarnas sammansättning? Har kommunerna/landstingen olika förutsättningar att nå bra
resultat? Är skillnaderna uttryck för olika ambitionsnivåer?
• Göra en värdering av skillnader i erbjudanden och kvalitet: När är skillnader bra därför att de driver på utvecklingen och när blir de ett problem?
När blir skillnaderna oacceptabelt stora?
• Diskutera hur vi kan möta ökade krav på likvärdighet utan att hamna i
ännu mer av detaljreglering och ännu mer av rättighetslagar.
I denna rapport diskuterar programberedningen dessa frågor. Rapporten innehåller bland annat beskrivningar, analyser och diskussioner av
• Begreppen kommunal självstyrelse och nationell likvärdighet och hur staten respektive kommuner och landsting hanterar målet om likvärdighet.
• Vilken typ av skillnader som finns och hur de kan förklaras samt en diskussion om hur man ska bedöma vilka skillnader som är respektive inte är
godtagbara.
• Viktiga skillnader inom hälso- och sjukvård, utbildning, äldrevård, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg med fokus på sådana skillnader som direkt berör medborgarna. Programberedningen har inte haft
möjligheter att beskriva och värdera annat än ett mindre urval av de skillnader som existerar.
• Några exempel på skillnader som beredningen uppfattar som särskilt problematiska eller principiellt intressanta och hur dessa bör hanteras och av
vem.
• Slutsatser och förslag till beslut.
Programberedningens ledamöter har varit Jonas Ransgård (m), ordförande,
Ingalill Persson (s), vice ordförande, Marianne Normark (fp), Kristina Jonäng (c), Anna-Karin Klomp (kd), Ann-Catrin Lofvars (mp) och Linda Fleetwood (v). En tjänstemannagrupp bestående av Bo Per Larsson (programsekreterare), Stefan Ackerby, Eva-Lena Arefäll, Åsa Sandgren Åkerman, Per
Sedigh och Lars Strid har biträtt beredningen i dess arbete.
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Beredningen har haft 13 sammanträden, ett internat och en heldagshearing
med forskare, experter och myndighetschefer. Den har träffat forskare, företrädare för brukarorganisationer och experter från skl. Beredningen har
uppdragit till professor emeritus Gerdt Sundström från hälsohögskolan i Jönköping att ta fram rapporten Äldreomsorgens variationer samt till Markör
Marknad & Kommunikation ab att genomföra en medborgarenkät och en fokusgruppsstudie. Vidare har förbundskansliet gjort en analys av mediernas
bevakning av skillnader. Vid politikerdagarna i Göteborg 2013 anordnade beredningen ett seminarium. Beredningen har under den senare delen av sitt arbete haft överläggningar med skl:s arbetsutskott och sjukvårdsdelegation
och med beredningarna för utbildningsfrågor, primärvård och äldreomsorg
samt socialpolitik och individomsorg.
Det är beredningens förhoppning att denna rapport ska kunna bidra till
konstruktiva diskussioner om den principiellt och praktiskt viktiga frågeställningen »Hur olika får det bli?«.
Stockholm i april 2014
Jonas Ransgård (m), ordförande
Göteborgs stad
Ingalill Persson (s), vice ordförande
Landstinget Dalarna
Marianne Normark (fp)
Västerbottens Läns Landsting

Kristina Jonäng (c)
Västra Götalandsregionen

Anna-Karin Klomp (kd)
Landstinget i Uppsala län

Ann-Catrin Lofvars (mp)
Landstinget Dalarna

Linda Fleetwood (v)
Landstinget i Kalmar län

Beredningen dedicerar rapporten till Stefan Ackerby,
som före sin alltför tidiga bortgång aktivt deltagit i
och bidragit till beredningens arbete och resultat.
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Beredningens uppdrag

skl:s programberedning »Hur olika får det bli?« har haft i uppdrag att belysa
skillnader i kvalitet och service mellan kommunernas respektive landstingens
verksamheter och att göra en värdering av när dessa är bra respektive blir
»oacceptabelt« stora. Syftet är att ge underlag för en samlad politisk diskussion om hur kommuner och landsting ska möta de ökade kraven på likvärdighet och om utrymmet för skillnader inom kommunala verksamheter.
Kommunal självstyrelse och nationell likvärdighet
Den svenska samhällsorganisationen rymmer ett spänningsförhållande mellan kommunal självstyrelse och nationell likvärdighet: Självstyrelsen innebär
att beslut fattas nära medborgarna, verksamheten formas efter lokala förutsättningar och den offentliga makten delas mellan riksdag, landsting och kommuner. Likvärdighetsprincipen innebär att en offentlig tjänst ska vara av lika
värde för alla medborgare oavsett ålder, kön, ekonomiska förutsättningar eller bostadsort 2. Det innebär en principiell begränsning av självstyrelsen: Skillnaderna mellan de tjänster som olika kommuner eller landsting erbjuder får
inte bli alltför stora.
Olika typer av skillnader
Skillnader inom kommunala verksamheter kan vara av olika slag, bedömas
olika och betraktas ur olika perspektiv. Ur ett individ- eller brukarperspektiv
finns skillnader i erbjudanden, tillgänglighet och resultat och kvalitet. Ur
kommun- och landstingsledningarnas styrningsperspektiv finns skillnader i
förutsättningar, struktur och process, resurser och i politiska prioriteringar
och ambitioner. Beredningen anser att det är skillnader som direkt berör med-

2. Enligt Ansvarskommitténs definition (SOU 2007:10).
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borgarna (individ- och brukarperspektivet) som har betydelse ur ett likvärdighetsperspektiv.
Kriterier för att värdera skillnader mellan kommuner respektive landsting
Beredningen anser att skillnader är godtagbara om de har uppkommit genom
medvetna politiska prioriteringar som avspeglar medborgarnas preferenser,
om de är uttryck för att olika kommuner kommit olika långt i att utveckla och
förbättra sin verksamhet eller om de beror på att förutsättningarna varierar
mellan olika kommuner respektive landsting. Däremot är skillnader inte godtagbara om de avser livsavgörande eller för livskvaliteten centrala insatser,
om de innebär att enskilda individer får uppenbart sämre service inom centrala områden eller om det inte finns några genomtänkta motiv och förklaringar till skillnaderna.
Synen på skillnader behöver nyanseras
Beredningen anser att skillnader mellan kommuner respektive landsting är
nödvändiga och i grunden positiva. De speglar att medborgarna har olika uppfattningar om hur verksamheter ska utformas och att individuella behov varierar. De är en följd av att en del kommuner och landsting förbättrar sina resultat mer och snabbare än andra. Skillnaderna bör därför inte ses som problem som kräver statliga ingripanden. Reglering som syftar till likformighet
riskerar snarast att leda till minskad effektivitet och att hämma lokal utvecklingskraft och initiativförmåga.
Det finns dock skillnader som uppfattas som orättvisa och bör minska. Ändå
är det ofta otillfredsställande nivåer som är mest problematiska. För att skapa
ökad likvärdighet är det därför viktigare att förbättra nivåer än att minska
skillnader. Det är även viktigt att uppmärksamma att skillnader inom kommuner och landsting kan vara ett större problem ur ett likvärdighetsperspektiv än skillnader mellan dem.
Statens ansvar för en likvärdig välfärd
Staten har ansvar för att skapa likvärdiga förutsättningar,
främst genom det kommunala utjämningssystemet men
också genom till exempel högskoleutbildning, forskning
och kunskapsutveckling, infrastruktursatsningar och regelverk som underlättar samverkan.
Staten bör välja styrmedel som skapar en rimlig balans
mellan nationell likvärdighet och kommunal självstyrelse.
Det kan ske genom nationella mål och riktlinjer som ger utrymme för variationer, kontroll av måluppfyllelse och efterlevnad och grundläggande princi-
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per om vad som ska känneteckna genomförandet. Det kan även ske genom
»mjuk styrning« som skapar incitament och ger stöd till satsningar för att
hantera problem och förbättra verksamheten.
Statlig styrning genom maximi- eller miniminivåer kan accepteras om det
finns ett starkt behov av en nationell gräns för vad som är en likvärdig välfärd.
Sådana nivåer har både fördelar och nackdelar. De kan förhindra oacceptabla
nivåer men kan också leda till att ambitionsnivån sänks så att »golvet blir ett
tak«. De får inte bli omfattande och aldrig gälla organisation, bemanning och
resurser.
Ett sektorsövergripande forum bör inrättas för regelbundna samråd mellan
regeringen och ledande politiska företrädare för den kommunala nivån. Syftet är att skapa en gemensam bild av aktuella och framtida utmaningar och av
förutsättningarna för att genomföra ny lagstiftning och hantera viktiga samhällsproblem.
Kommunernas ansvar för en likvärdig välfärd
Kommuner och landsting är de viktigaste aktörerna när det gäller att utveckla en likvärdig välfärd. Politiken har en viktig roll när det gäller att fokusera på
resultat och kvalitet och ge tydliga styrsignaler. Resultaten från nationella
jämförelser bör användas och analys-, utvecklings- och förbättringsarbete initieras utifrån jämförelserna. Kommuner och landsting behöver ge brukare
och medborgare tillgång till relevant information om verksamhetens resultat
och kvalitet och ta initiativ till dialog med medborgarna om det som behöver
förbättras.
Sveriges Kommuner och Landsting bör utveckla sitt stöd till medlemmarnas arbete för att skapa likvärdighet

skl bör vidareutveckla öppna jämförelser och stödja medlemmarnas utveckling av sin resultatstyrning samt stödja deras arbete med att analysera resultaten från jämförelserna och använda dem i sin verksamhetsutveckling.
skl kan medverka till att åtgärda brister i resultat, kvalitet och tillgänglighet genom att ta initiativ till utvecklingsprojekt. Förbundet kan också utfärda
rekommendationer om godtagbara resultatnivåer. skl kan även bidra till att
få till stånd en gemensam praxis (harmonisering) av vissa bestämmelser om
till exempel erbjudanden, avgifter och tillgänglighet genom överenskommelser eller beslut om rekommendationer. Syftet är att stödja medlemmarnas förbättringsarbete och förebygga statlig detaljreglering. Men det kan ändå uppfattas som att förbundet tar på sig en myndighetsroll. Rekommendationer förutsätter därför ett omfattande förankringsarbete och olika former av medlemsdialoger. Varje medlem avgör sedan om man ska följa rekommendationerna.
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Förslag om SKL:s intressebevakning
Beredningen föreslår att skl ska verka för att öka förståelsen för att skillnader är en nödvändig konsekvens av att förbättringsarbete sker i olika takt och
av att individuella behov, lokala förutsättningar och politiska prioriteringar är
olika samt att diskussionernas fokus flyttas från skillnader till nivåer som inte
är godtagbara. Vidare bör skl verka för att staten använder styrmedel som
inte begränsar självstyrelsen och att den minskar sin detaljreglering, främst
när det gäller verksamhetens utformning. Förbundet bör skapa dialog med
den nationella politiska nivån om hur minimi- eller maxinivåer kan bidra till
ökad likvärdighet och verka för ett sektorsövergripande, formaliserat samråd
med regeringen.
Förslag om SKL:s stöd till medlemmarna
Beredningen föreslår att skl ska stödja medlemmarnas arbete med att använda mätningar och jämförelser för att utveckla verksamheten. Förbundet
bör även stödja deras arbete med att utveckla dialogen med medborgarna om
behovet av förbättringar av resultat och kvalitet.
Beredningen föreslår vidare att skl bör fungera som arena för diskussioner
mellan medlemmarna om överenskommelser eller rekommendationer om en
gemensam praxis när det gäller erbjudanden, avgifter och tillgänglighet. skl
bör även bjuda in medlemmar till riktade utvecklingsprojekt för att förbättra
nivåer som inte är godtagbara när det gäller tillgänglighet, resultat och kvalitet.
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KAPITEL

1

Vad innebär kommunal självstyrelse?
Sverige har en decentraliserad samhällsorganisation med kommunal självstyrelse som bygger på lång historisk erfarenhet. Den
kommunala sektorn, det vill säga kommuner, landsting och regioner, har ett omfattande ansvar och tar i anspråk en avsevärd andel av såväl arbetskraften som de offentliga utgifterna. Regeringsformen (rf) anger följande förutsättningar och villkor för den
kommunala självstyrelsen:

• Den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och kommunal självstyrelse (rf 1:1).
• Självstyrelsen förutsätter att det i hela riket finns kommuner på lokal och
regional nivå (rf 1:7).
• Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar (rf 14:1).
• Kommunernas grundläggande uppdrag är att sköta lokala och regionala
angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens
grund. Men kommunerna sköter även övriga angelägenheter som bestäms
i lag på den kommunala självstyrelsens grund (rf 14:2).
• Kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter (rf 14:4).
Tillsammans klargör dessa bestämmelser i regeringsformen de grundläggande motiven för självstyrelsen – demokrati och effektivitet. De klargör också de
viktigaste förutsättningarna för självstyrelse: Legitimitet följer dels av mandatet från riksdagen, dels av att besluten fattas av församlingar som medbor-
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garna kan välja och utkräva ansvar av. Handlingsutrymme följer av att kommunerna ska sköta lokala och regionala och även övriga lagreglerade angelägenheter på den kommunala självstyrelsens grund. Handlingskraft följer av
beskattningsrätten och möjligheterna att själv finansiera huvudparten av sina
uppgifter.
Men regeringsformen klargör också att självstyrelsen inte är absolut. Liksom all offentlig makt utövas den lokala och regionala makten under lagarna
(rf 1:1) som stiftas av riksdagen. Och även om folket utser företrädare till lokala och regionala beslutsförsamlingar så är riksdagen folkets främsta företrädare (rf 1:4). Det är således riksdagen som avgör gränserna för det kommunala självstyret. Samtidigt har riksdagen lagt fast några grundregler för att
skydda självstyrelsen:
• Föreskrifter som rör grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer, för den kommunala beskattningen samt för kommunernas befogenheter och åligganden i övrigt ska meddelas genom lag, det vill
säga av riksdagen (rf 8:2, pkt 3).
• En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad
som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den (rf
14:3) 3.
• Staten ska inte införa nya obligatoriska uppgifter för kommuner och
landsting utan medföljande finansiering, till exempel höjda statsbidrag.
Finansieringsprincipen är ingen lag men är fastställd av riksdagen4.
Det finns flera grundläggande argument för en stark kommunal självstyrelse:
• Medborgarna kan påverka beslut som rör deras vardag genom att utse och
utkräva ansvar av sina valda företrädare och ha en nära kontakt och dialog
med dem.
• De förtroendevalda kan basera sina beslut på lokal kunskap och överblick
och på breda och kontinuerliga kontakter med medborgarna.
• Kommuner och landsting kan anpassa verksamheten efter varierande lokala förutsättningar.
• Olika lösningar i olika kommuner och landsting möjliggör jämförelser och
ett ömsesidigt lärande och ökar förutsättningarna för innovationer och
ökad effektivitet.
• I Sveriges kommuner och landsting finns 310 folkvalda församlingar. Därmed skapas en sund maktdelning mellan den nationella och den kommunala nivån. Detta saknar inte betydelse vilket framgår av att den politiska
majoriteten i ungefär hälften av Sveriges kommuner och landsting skiljer
sig från den politiska majoritet som råder i riksdagen.

3. Denna så kallade proportionalitetsprincip infördes 2011.
4. Prop. 1993/94:150, bilaga 7.
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Den exakta innebörden och avgränsningen är ständigt föremål för diskussion.
Men en fungerande självstyrelse bör innebära att:
• det finns utrymme att fatta lokala och regionala beslut som är politiskt relevanta
• statsmakten har tilltro till att kommuner och landsting agerar i medborgarnas intressen för att nå nationella mål
• ett reellt ansvarsutkrävande kan ske på lokal nivå
• staten lägger fast övergripande mål medan kommuner och landsting bestämmer hur dessa ska uppnås
• det finns en acceptans för att olika kommuner eller landsting väljer olika
lösningar och uppnår olika resultat.
Samtidigt kritiseras den kommunala självstyrelsen för att leda till stora skillnader och sämre förutsättningar för att skapa en likvärdig eller jämlik samhällsservice. Det finns också en mer skeptisk inställning till den kommunala
självstyrelsen som sådan. Kritiker hävdar att lokal kunskap inte kan ersätta
kvalificerad kunskap om sakfrågor och att en alltmer komplex lagstiftning
kräver kompetens som är svår att upprätthålla lokalt. Kritikerna ifrågasätter
också om den kommunala demokratin verkligen ger medborgare ett ökat inflytande och anser att staten bör ta över ansvaret för välfärden eller åtminstone styra den kommunala verksamheten hårdare. Ofta motiveras sådana krav
med att individen måste tillförsäkras rättigheter som lokala instanser inte ska
kunna inskränka.
En iakttagelse som beredningen gjort är att kritik ofta riktas mot något specifikt politikområde som man anser att kommunerna eller landstingen
misskött. Vad kritikerna ofta glömmer är att det krävs avvägningar mellan olika behov och politikområden när resurserna är begränsade. De bortser gärna
från värdet av att folkvalda med en stark lokal förankring har det yttersta ansvaret för dessa avvägningar eller att det krävs en helhetssyn för att upprätthålla väl fungerande lokalsamhällen och regioner.
Utan dessa insikter är risken stor för att självstyret kommer att ifrågasättas
än mer när resurserna inte utvecklas i takt med människors anspråk. Eller när
befolkningen i stora delar av landet minskar samtidigt som andelen äldre ökar
och personalförsörjningen blir alltmer ansträngd. Om medborgare då upplever att servicen försämras kan de sätta större tilltro till staten än till sina lokala
politiker. Men det behöver inte vara självstyret som skapar problem. Det kan
också vara kommunernas och landstingens förutsättningar och struktur som
gör det svårt att leva upp till medborgarnas förväntningar.
Kommuner och landsting har ett odelat verksamhetsansvar för de frågor
som ryms inom den allmänna kommunala kompetensen. Att det kan finnas
skillnader mellan kommuner respektive landsting inom områden där dessa
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fritt avgör om man ska bedriva någon verksamhet säger sig självt. Sådana skillnader diskuteras inte i denna rapport. Istället riktar beredningen intresset
mot vård, skola och omsorg, det vill säga den största delen av det specialreglerade området. Här är ansvaret mellan samhällsnivåerna delat. Den nationella nivån lägger fast mål och riktlinjer för verksamheten medan kommuner och
landsting har ett genomförandeansvar som enligt såväl regeringsform som
kommunallag utövas på den kommunala självstyrelsens grund. Det är i detta
spänningsfält mellan nationella mål och kommunal självstyrelse som programberedningen diskuterar hur olika det får bli.
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Likvärdighet och självstyrelse
– ett genuint dilemma
Likabehandling som princip är djupt rotad i vårt samhälles jämlikhetsideal och den höga värderingen av rättvisa och jämlika levnadsvillkor. Den ligger i linje med likställighetsprincipen som innebär att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat 5. Likställighetsprincipen gäller all kommunal verksamhet, oavsett om den
är frivillig eller specialreglerad och ska tillämpas inom en kommun eller ett landsting 6.

När man använder begreppet likvärdighet avser man däremot hela landet. Beslut om krav på nationell likvärdighet i kommunala tjänster fattas på nationell
nivå och innebär därigenom inskränkningar i den kommunala självstyrelsen.
I debatten om självstyrelsen är brist på likvärdighet i kommunal service ett
vanligt tema. Olikheter mellan kommuner och mellan landsting vad gäller
tjänstekvalitet, avgifter, resursinsatser och tillgänglighet kritiseras återkommande i medierna. Att de påtalade olikheterna är en konsekvens av politiska
beslut i kommuner och landsting tas gärna som intäkt för att den kommunala självstyrelsen måste hållas i schack för att medborgarnas krav på likvärdig
service ska tillgodoses. Det är därför inte förvånande att spänningar och debatt uppstår kring de avvägningar och gränsdragningar som görs. Situationen
kompliceras av att krav på likvärdighet i regelverket ofta är allmänt hållna och
lämnar ett vitt fält för olika tolkningar.

5. 2 kap. 2 § kommunallagen.
6. Enligt specialmotiveringen i förarbetena till kommunallagen sägs dock att det i praktiken är ofrånkomligt att det i en starkt decentraliserad organisation kan uppstå variationer i fråga om servicenivåer mellan
olika kommundelar (prop. 1990/91:117, s. 150).
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Innebörden i begreppet likvärdighet är inte självklar. En grundläggande betydelseskillnad ligger till exempel i om likvärdigheten avser insatta resurser
eller utflödet av serviceproduktionen. I det förstnämnda fallet är det ofta möjligt att precisera innebörden på ett sådant sätt att den avsedda likvärdigheten
kan mätas relativt enkelt. Så är inte alltid fallet vad gäller serviceproduktionens resultat och mottagarens värdering av detta.
Den frågeställning som programberedningen fått i uppdrag att belysa är
långt ifrån ny. För tio år sedan (2004) fick den statliga Ansvarskommittén tillläggsdirektiv om att »i alla delar av sitt uppdrag analysera och definiera praktiskt tillämpbara principer av begreppet likvärdighet. I det arbetet ska en bedömning göras av vilka eventuella variationer som kan accepteras inom ramen för en likvärdig samhällsservice och vilka som inte kan accepteras.« 7
Ansvarskommittén konstaterade i sitt huvudbetänkande 8 att kravet på likvärdighet ställer samhällsorganisationen inför avvägningar mellan å ena sidan
nationella övergripande mål och nationell enhetlighet och å andra sidan öppenhet för lokala lösningar och utrymme för lokalt självstyre. Kommittén
lyckades inte komma fram till några generella principer för vilka variationer
som skulle vara acceptabla inom samtliga välfärdsområden. Däremot redovisade den ett synsätt som skulle kunna ligga till grund för när politik utformas
för olika områden.
Kommittén definierade principen om likvärdighet som att en offentlig
tjänst ska vara av lika värde för alla medborgare oavsett ålder, kön, ekonomiska förutsättningar eller bostadsort. Därmed fokuserade man utbytet av tjänsten och inte de insatser som krävs för att skapa den. Tjänsten ska vara av lika
värde för olika medborgare men ändå inte identiskt lika. Krav på likvärdighet
kan vara uppfyllda även om det finns praktiska skillnader mellan samma verksamhet på olika håll. Kommittén konstaterade att lokal anpassning och lokalt
beslutsansvar öppnar för risken att verksamheter inte längre uppfattas som
likvärdiga i en jämförelse. Den ställde också frågan om detta skapar behov av
nationell styrning med syfte att lägga fast miniminivåer för att begränsa den
lokala variationen. Eller av att lyfta upp ansvar och beslutsfattande ovanför en
lokal nivå för att motverka icke önskade variationer i likvärdighet.
Här varnade dock kommittén för att en stelbent uttolkning av likvärdighetsmålet skulle motverka en ändamålsenlig anpassning till lokala förhållanden och därmed försämra effektivitet och resultat för brukarna av en offentlig tjänst. Vidare framhöll kommittén att diskussionen om likvärdighet inte
borde förenklas till att gälla frågan om huvudmannaskap eftersom brister i likvärdighet uppträder inom såväl den kommunala som den statliga sektorns
verksamheter. Man kunde inte se någon entydigt bästa effektiva nivå för att
skapa en samhällsorganisation som främjar likvärdighet.

7. Tilläggsdirektiv till Ansvarskommittén (Fi 2003:02).
8. Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10), s. 81–82.
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Ansvarskommittén ansåg att en nationell styrning som inriktas på att specificera mått på kvalitet och resultat som vid varje tidpunkt ska vara uppfyllda i hela landet skulle ha stora avigsidor. En nationell styrning som anger
lägstanivåer för en viss offentlig service skulle dessutom riskera att skapa ett
tak för denna. Kommittén förespråkade istället ett dynamiskt synsätt när det
gäller likvärdighet. En ordning med lokal handlingsfrihet kan hävda ett likvärdighetskrav genom att den driver en utveckling med ständiga förbättringar. De lokala aktörernas strävan att förbättra den egna verksamheten i kombination med en nationell fokusering på likvärdighet skapar en samhällsorganisation där olika aktörer inspireras eller tvingas till förnyelse och därmed
ökat värde för brukarna.
Principen om likvärdighet innebär således, enligt Ansvarskommittén, att en
offentlig tjänst ska vara av lika värde för alla medborgare oavsett ålder, kön,
ekonomiska förutsättningar eller bostadsort. Likvärdighet innebär dock inte
att tjänster som utförs i olika kommuner eller landsting måste vara identiska.
I så fall skulle man använda ord som likhet eller likformighet. Men de bör vara
någorlunda lika eller jämförbara.
Likvärdighetsprincipen innebär därmed en principiell begränsning av den
kommunala självstyrelsen: Självstyrelsen får inte innebära att skillnaderna
mellan de tjänster som olika kommuner eller landsting erbjuder blir alltför
stora. Dessutom kräver staten att kommuner och landsting tar ansvar för att
skapa en likvärdig samhällsservice för sina egna medborgare, inom kommunen eller landstinget. Samtidigt innebär principen att staten själv har ett ansvar för att skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunerna och mellan
landstingen.
En central fråga är dock vad som ska vara någorlunda lika: Är det tjänstens
utformning, resurserna som satsas för att producera tjänsten eller struktur
och processer som är tänkta att leda till en effektiv verksamhet? Är det erbjudandets innehåll eller är det vad som kommer ut i form av resultat och kvalitet? Programberedningen vill ansluta sig till Ansvarskommitténs definition
som alltså fokuserar värdet av en tjänst, det vill säga det utbyte som tjänsten
ger varje medborgare. Såväl inom utbildning som hälso- och sjukvård finns
dessutom ett fördelningsperspektiv som innebär att den som har sämre förutsättningar eller större behov också ska kunna få stöd som kompenserar detta
så att värdet i slutändan blir det önskade.
Utifrån detta synsätt så blir skillnader i resursinsats, arbetsorganisation och
processer sekundära när det gäller att bedöma likvärdigheten. Bemanningen
inom särskilt boende, barngruppers storlek i förskola och på fritidshem, klassstorlek och andelen behöriga lärare i skolan och andra insatser har naturligtvis betydelse för den enskilda kommun som vill styra sin verksamhet mot förbättrade resultat. Men det är inte skillnader i dessa avseenden som är centra-
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la för att belysa om verksamheten har någorlunda lika värde i olika kommuner
eller landsting.

Hur hanterar staten detta dilemma idag?
Riksdagen kan genom lagstiftning begränsa självstyrelsen – till exempel för
att skapa en mer likvärdig samhällsservice. Samtidigt har riksdagen beslutat
ge självstyrelsen ett konstitutionellt skydd i regeringsformen genom att precisera självstyrelsens materiella innehåll, ställa krav på att vissa nationella beslut om kommuner och landsting ska ha formen av lagstiftning och genom att
införa en särskild proportionalitetsprincip 9 för att säkra att självstyrelsen inte
begränsas i onödan. Dessutom ska finansieringsprincipen 10 utgöra ett skydd
mot att kostnader för av staten beslutade reformer vältras över på kommuner
och landsting och därmed påverkar deras prioriteringar.
Staten använder sig av olika styrmedel gentemot kommuner och landsting.
Det är juridiska styrmedel som lagar, förordningar och myndighetsförskrifter
(reglering), olika former av kontroll samt ekonomiska styrmedel (generella
och specialdestinerade statsbidrag samt utjämningssystemet). Dessutom använder staten annan (»mjuk«, indirekt) styrning, det vill säga medel som inte
är bindande men som syftar till att påverka kommunernas och landstingens
agerande. Det kan handla om nationella strategier, inriktningsdokument, riktlinjer, samordnare, överenskommelser och öppna jämförelser.
Statens styrning är inte konsekvent utan varierar inom och mellan politikområden. Förekomsten av mjuk styrning är betydligt mer omfattande inom
till exempel hälso- och sjukvård och äldreomsorg än inom skola.
Det finns enligt vår uppfattning en övertro på statens förmåga att skapa likvärdighet genom en mer omfattande styrning. Det är en sak att staten preciserat kommunernas och landstingens åtaganden genom att ange mål och riktlinjer och att man medverkar till en effektiv och rättssäker handläggning genom att lägga fast vissa principer och procedurregler för den kommunanala
verksamheten. Det är mer problematiskt om staten försöker styra hur arbetsorganisationen ska utformas och
verksamheten bedrivas – som genom regler för bemanning, gruppstorlek, resursanvändning eller krav på personalens kompetens. De lokala förutsättningarna är olika,
formerna för att skapa en verksamhet som ger brukare
likvärdiga förutsättningar varierar. En stark detaljreglering begränsar kommunernas och landstingens möjligheter att forma verksamheten efter lokala förutsättningar
och individuella behov. Den riskerar också att minska deras ansvarskänsla och förmåga att klara sina uppgifter.
9. Proportionalitetsprincipen innebär att ”en inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den” (RF 14:3).
10. Finansieringsprincipen, som är godkänd av riksdagen, innebär att staten inte ska införa nya obligatoriska uppgifter för kommuner och landsting utan medföljande finansiering (Prop. 1993/94:150, bilaga 7).
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Särskilt allvarligt är att statens styrning ibland verkar vara ett uttryck för
misstro gentemot den kommunala sektorn. Samtliga nivåer måste samverka
för att finna lösningar på gemensamma problem. Vi ser det därför som en allvarlig brist att det idag saknas ett övergripande och formaliserat forum för dialog och samråd mellan regeringen och kommuner och landsting om möjliga
vägar att hantera aktuella och långsiktiga samhällsutmaningar.

Hur hanterar kommuner och landsting kravet på att erbjuda
likvärdig välfärd?
Principen om nationell likvärdighet har en stark förankring i kommunsektorn
och det finns få kommunala företrädare som ifrågasätter värdet av nationella
mål och riktlinjer. Däremot gör olika kommuner och landsting olika prioriteringar och lägger fast olika ambitionsnivåer för de uppgifter man har att hantera. Samtidigt kan förutsättningarna att lösa olika uppgifter variera liksom
förmågan att utforma effektiva verksamheter. Det innebär att man kommer ut
mer eller mindre bra i det ökande antalet jämförelser av olika aspekter av den
kommunala verksamheten.
Den ökande tillgången på data om kvalitet och resultat har gjort det möjligt
för kommuner och landsting att jämföra sig med andra och att även jämföra
olika enheter inom kommunen. En bra »placering« kan vara uppmuntrande
samtidigt som svaga resultat kan förväntas vara uppfordrande. En fungerande resultatstyrning förutsätter att man tar registrerade skillnader på allvar,
analyserar dess innebörd och konsekvenser och värderar om det finns behov
av att vidta åtgärder. En djupare analys kan ju till exempel visa att det var reella brister, medvetna politiska beslut, tillfälligheter eller mätfel som gav utslag. Under alla omständigheter är det viktigt att man utvecklar sin analysförmåga. Mätningarna ger ju bara en signal om att någonting kräver uppmärksamhet. Det är lika illa att omedelbart ta ett mätresultat för en sanning som att
ignorera och bortförklara det.
Men det är inte bara jämförelsen av skillnader mellan kommuner respektive landsting som är viktig. Skillnaderna inom en kommun eller ett landsting
kan vara nog så stora. Därför är det också en utmaning att hantera dessa skillnader och erbjuda en mer likvärdig och jämlik samhällservice inom den egna
kommunen eller landstinget.
Ytterligare en utmaning är att göra resultaten synliga för de egna medborgarna och att involvera dessa i en dialog om kommunens eller landstingets resultat och kvalitet. Det är viktigt att ta reda på vilka bedömningar medborgare
och brukare gör och att diskutera med dem vilka prioriteringar som bör göras.
En kommun- eller landstingsledning får aldrig dölja mindre smickrande resultat för sina medborgare. Bristande öppenhet skapar ökad misstro och kan
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lätt tolkas som att ledningen har något att dölja. Och medborgarna har rätt att
få en bild av tillståndet i den egna kommunen respektive landstinget. Öppenhet skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande och för en nyanserad
och konstruktiv diskussion utifrån resultaten.
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Olika typer av skillnader
Kommuner respektive landsting har mycket som förenar. Lagstiftning och andra formella regler gäller för samtliga och de verksamheter som bedrivs är i huvudsak de samma. Den som känner
till förhållandena i en kommun kan relativt lätt orientera sig i en
annan. Men det finns samtidigt mycket som skiljer och det är dessa skillnader som är i fokus för programberedningens arbete: hur
stora är de, vilken roll spelar de och är de godtagbara eller inte?

Skillnader kan vara av olika slag och bedömas olika. För att underlätta en analys och värdering kan skillnader betraktas ur olika perspektiv och delas in i
några olika kategorier.

Skillnader ur ett individ- eller brukarperspektiv
För välfärdstjänsterna är det de skillnader som kommunens respektive landstingets invånare möter som är de mest centrala. I detta individ- eller brukarperspektiv kan skillnaderna delas in i tre kategorier:
Skillnader i erbjudanden
En kategori av skillnader är omfattningen på de tjänster som erbjuds. Detta är
skillnader som är fastställda av kommunens respektive landstingets beslutande organ.
Den helt dominerande delen av verksamheten i kommuner och landsting är
sådan som de enligt lagar och förordningar är skyldiga att tillhandahålla. Men
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även inom ramen för de obligatoriska verksamheterna kan det skilja sig i vad
som erbjuds. En viss specifik tjänst kan ingå i den kommunala servicen i en
kommun men inte i en annan. Ett exempel från landstingsområdet är hjälpmedel för funktionshindrade där kostnaden för vissa hjälpmedel till större delen täcks med skattemedel i några landsting men helt måste betalas av individen själv i andra. Det finns inom flera områden tydliga skillnader i hur höga
avgifter som tas ut och hur avgifterna är konstruerade.
Skillnader i tillgänglighet
Tillgängligheten – geografisk eller tidsmässig – spelar en stor roll för den enskilde brukarens bedömning av välfärdstjänsterna. Tjänster som innebär ett
generöst erbjudande med hög kvalitet förlorar i värde om till exempel väntetiden för att få del av dem är lång eller om det är nödvändigt med långa resor.
Skillnader i resultat och kvalitet
Medan skillnader i erbjudanden är resultat av politiska prioriteringar och beslut är skillnader i uppnådda resultat och kvalitet mer komplexa. Alla kommuner och landsting vill erbjuda sina invånare det bästa möjliga med de resurser som står till förfogande. Men av flera skäl uppstår skillnader i vad som
faktiskt uppnås. Man brukar i detta sammanhang tala om kvalitet respektive
resultat.
Kvalitet är en egenskap hos den tjänst som avses. Det handlar om hur väl
tjänsten utförs: om personalen har rätt kompetens, rätt utrustning, är motiverade etcetera. Resultat handlar om graden av måluppfyllelse, det vill säga effekten av tjänsten, som påverkan på patienternas hälsa, elevernas kunskap eller hemtjänstbrukarnas nöjdhet. Det är på gränsen till hårklyveri att skilja
mellan kvalitet och resultat. Men ibland kan det vara skillnad. Skolundervisningen kan vara av mycket hög kvalitet, men inte anpassad till elevernas nivå
och resultatet blir då ändå dåligt. Inom sjukvården kan det som görs vara av
högsta kvalitet samtidigt som en omfördelning av resurser till förebyggande
insatser på sikt skulle ge bättre resultat på hälsan.
Kvalitet och resultat inom skola, äldreomsorg och sjukvård kan bedömas av
experter och med »objektiva« mått, till exempel kunskapstester i skolan, förekomst av liggsår i äldreomsorg eller dödlighet i vissa sjukdomar. Men allt mer
vikt läggs vid brukarnas egna bedömningar av hur nöjda de är med tjänsterna,
till exempel genom brukarenkäter. Det finns dock alltid ett visst mått av godtycke i mått på kvalitet och resultat. Alla relevanta aspekter går inte eller är
mycket svåra att mäta.
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Skillnader ur ett styrningsperspektiv
Om verksamheten istället betraktas ur kommun- och landstingsledningarnas
perspektiv kan skillnaderna delas in i fyra andra kategorier.
Skillnader i förutsättningar
Kommuner respektive landsting har olika förutsättningar att genomföra sitt
uppdrag. I en glest befolkad kommun eller en kommun med mer sociala problem kan det vara svårare att leverera tjänster med hög kvalitet. Likaså om
kommunen växer eller krymper befolkningsmässigt.
Den kommunalekonomiska utjämningen avser att kompensera ekonomiskt
för sådana skillnader i förutsättningar som inte går att påverka. De faktorer
som beaktas i utjämningssystemet är bland annat:
• Skillnader i invånarnas inkomstnivå.
• Demografiska skillnader: ålderssammansättning, befolkningsförändring.
• Socio-ekonomiska förhållanden: ensamstående föräldrar, utländsk bakgrund.
• Arbetsmarknad: förvärvsfrekvens, arbetslöshet.
• Geografi: glesbygd.
Syftet är att alla kommuner respektive landsting ska ges liknande förutsättningar, i vart fall ut ekonomisk synvinkel. Observerade skillnader ska inte
kunna skyllas på olika yttre förutsättningar. Men utjämningen är ständigt ifrågasatt och många anser att systemet inte ger tillräcklig kompensation för deras specifika omständigheter. Därtill finns förhållanden som inte beaktas i
utjämningssystemet, till exempel olika möjligheter att rekrytera kompetent
personal. Händelser på arbetsmarknaden, som nedläggningar av företag, kan
utsätta kommuner för stora påfrestningar som inte fullt ut kompenseras. Sedan kan kommuner ha olika historisk ryggsäck och den ekonomiska styrkan
kan spegla händelser långt tillbaka i tiden.
En viktig orsak till de skillnader som beredningen har observerat är att brukarnas sammansättning skiljer sig mellan kommuner respektive landsting. I
några kommuner har en stor andel av skoleleverna en bakgrund som försvårar möjligheterna att nå godkända resultat medan andra kommuner kan ha en
låg andel. Det innebär att jämförelsen kan te sig »orättvis«. Skolan har ett svårare uppdrag i vissa kommuner än i andra. Motsvarande kan gälla för landstingen där skillnader i invånarnas hälsotillstånd kan ha betydelse för de resultat som uppvisas.
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Skillnader i struktur och process
Skillnader i struktur tar fasta på de politiska besluten. Politikens uppgift är att
skapa förutsättningar för en god verksamhet genom att ange dess ramar eller
struktur. Strukturskillnader speglar olikheter i styrningen av den kommunala verksamheten. Det kan handla om utbud och lokalisering (antal sjukhus,
skolor etcetera), andel som utförs i egen regi respektive läggs ut på extern utförare, samverkan med andra kommuner eller ansvarsfördelning mellan olika nivåer i organisationen.
Skillnader i process tar fasta på verksamheten i sig och hur den utförs. Det
kan gälla skillnader i rutiner och praxis. Inom sjukvården finns många exempel på mått som kan betecknas som processmått, exempelvis andel förlossningar med kejsarsnitt eller vårdtider för olika behandlingar. Sådana skillnader kan ha vuxit fram av tradition eller vara medvetna skillnader i bedömning
av vilket som är bäst. Inom skolan kan det handla om arbetssätt, storlek på
klasserna eller elevernas utrustning.
Skillnader i struktur och process får en mening när de relateras till resultat.
Men det kan även finnas ett egenvärde. Möjligheterna att välja mellan olika
utförare kan tillmätas ett värde även när de inte påverkar verksamhetens resultat.
Skillnader i resursinsats
Ofta förs debatten om skillnader i termer av resurser och
om hur mycket olika kommuner eller landsting »satsar«
på olika verksamheter. Med resurser menas personalens
arbetsinsatser och deras kompetens och erfarenhet, liksom byggnader och utrustning. Ett samlat mått på insatta resurser är verksamhetens kostnader, men detta mått
påverkas även av priser och löner. Om en kommun har
högre kostnad per elev kan detta bero på större lärarresurser eller lokaler, men också på att löneläget eller hyrorna är högre. Indikatorer på resursinsats ligger ofta nära processindikatorer.
Skillnader i politiska prioriteringar och ambition
Kommuner och landsting sätter upp mål för verksamheterna som kan skilja
sig åt. Det kan handla om andelen elever som ska uppnå godkänt i grundskolan eller andelen nöjda patienter. Även om alla kommuner skulle uppnå sina
egna mål, skulle det finnas skillnader därför att målen är olika ambitiösa.
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Vad tycker medborgarna om
skillnader?
Vad anser medborgarna om skillnader mellan kommuner eller
mellan landsting? Eftersom det är tunt med forskning som närmare belyser denna fråga beslutade programberedningen att låta
genomföra en telefonenkät för att få en aktuell bild av människors inställning 11. Totalt intervjuades 1000 slumpmässigt utvalda personer.

Enkätstudie
En klar majoritet instämde i påståendet att »Det är bra att kommuner och
landsting bedriver skola, vård och omsorg efter sina egna förutsättningar och
prioriteringar«. 55 procent instämde helt eller till stor del, 30 procent instämde något medan 15 procent inte instämde alls. Vidare instämde 31 procent helt eller till stor del och 29 procent instämde något i att »Medborgarna
i en kommun eller ett landsting ska själva få bestämma över skola, vård och
omsorg även om det leder till att det blir olika på olika ställen« medan 40 procent inte instämde alls. Samtidigt instämde 93 procent helt eller till stor del i
att »Det är viktigt att alla kommuner och landsting erbjuder sina medborgare
samma vård, skola och omsorg i hela Sverige«.

11. Enkätstudien genomfördes av Markör Marknad och Kommunikation AB under perioden 3–17 juni 2013.
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Vad ska vara lika?
När medborgarna sedan fick ta ställning till påståenden om vilka förutsättningar eller villkor som bör vara lika inom vård, skola och omsorg för att skapa likvärdighet pekade svaren tydligt i en riktning. En mycket stor majoritet
instämde helt eller till stor del i att väntetiderna för att få en plats på förskola,
ett särskilt boende för äldre, ett läkarbesök eller en behandling borde vara lika.
Och man hade samma uppfattning om utbudet av vård, skola och omsorg och
om personalens utbildning, de ekonomiska resurserna per brukare, avgifterna samt personaltätheten inom en viss verksamhet.
När man istället frågade om det är acceptabelt att det
uppstår skillnader när det gäller samma förutsättningar
eller villkor blev utfallet annorlunda. En stor grupp ansåg visserligen att skillnader inte var acceptabla. Men för
utbud, väntetider, personaltäthet och ekonomiska resurser var det något fler som instämde i att det är acceptabelt med skillnader än som inte instämde alls.
Några reflektioner
Svaren visar att flertalet medborgare vill att välfärdstjänsterna ska vara lika i
hela landet. En övervägande majoritet vill att såväl utbud, väntetider och avgifter (output) som ekonomiska resurser, personaltäthet och personalens utbildning (input) ska vara lika. Samtidigt tycker en majoritet att det är acceptabelt att det uppstår skillnader inom dessa konkreta områden. Och det finns
en tydlig önskan att verksamheten ska bedrivas efter lokala förutsättningar
och att medborgarna ska få bestämma även om det leder till olikheter.
Resultaten rymmer en intressant paradox: Kommuner och landsting ska
kunna bedriva vård, skola och omsorg efter sina egna förutsättningar och prioriteringar och medborgarna ska ha inflytande över verksamheten även om det
leder till skillnader. Ändå förväntas kommuner och landsting erbjuda samma
välfärd i hela landet.

Samtal i fokusgrupper
Nu kan man befara att telefonintervjuer, där den som svarar snabbt ska ta
ställning till ett antal påståenden som intervjuaren läser upp, inte medger någon högre grad av eftertanke. Ändå föder resultaten ett antal frågor om vad
svaren står för och hur man har resonerat innan man svarat. För att få en bättre bild av hur medborgarna resonerar kring skillnader lät beredningen genomföra tre fokusgruppssamtal 12. Vid dessa samtal som genomfördes på tre orter
i olika delar av Sverige deltog sammanlagt 29 personer, 15 kvinnor och 14 män.
Avsikten var inte att ge en representativ bild av den allmänna opinionen utan
12. Fokusgrupperna genomfördes av Markör Marknad och Kommunikation AB.
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att få en fördjupad förståelse av medborgarnas syn på skillnader och särskilt
av den paradox som ligger i att man vill ha samma välfärd samtidigt som man
accepterar att lokalt inflytande kan leda till skillnader.
Välfärd är viktig
Samtalen i grupperna har i mycket stor utsträckning tagit sin utgångspunkt i
deltagarnas egna vardagserfarenheter och det lokala perspektivet har därför
varit starkt. Det står klart att samtliga deltagare i de tre fokusgrupperna anser
att det inte ska behöva vara stora skillnader i välfärden i Sverige. Millimeterrättvisa i alla lägen är det ingen som vill ha, eller ens tror är möjligt. Det ses
som fullt acceptabelt att all service inte finns överallt, men när behov finns eller uppstår, ska ingen exkluderas. Det ska finnas planer och möjligheter till
lösningar som gör att välfärden även i sådana lägen kommer alla till gagn.
Skillnader som innebär att människor far illa på grund av politiska beslut är
inte något som accepteras. Rättvisepatoset är stort bland deltagarna i grupperna. Lokala skillnader kan och får också uppstå. Men då ska det handla om
lokala lösningar med positiva förtecken, som är till medborgarnas fördel. När
lokala skillnader uppstår på grund av avsaknad av politiska beslut eller »politiska felprioriteringar«, är det enligt deltagarna en grogrund för medborgerligt missnöje. Det kommer upp flera lokala exempel i samtalen, såväl från skolans värld som från vården, där skillnader både upprört och gjort medborgare
besvikna.
Deltagarna ser ett mer aktivt ledar- och förvaltarskap från kommuner,
landsting och stat som synnerligen viktigt för att utjämna och motverka skillnader i välfärden och för att kunna skapa och behålla den »grundplåt« av välfärd som måste finnas för alla oavsett var man bor. Deltagarna ansåg att alla
kommuner och landsting inte kan erbjuda allt. Men det ska ändå vara möjligt
att få ta del av välfärden när behov och efterfrågan uppstår. Som deltagarna resonerar blir samarbetet och utbytet mellan samhällets olika beslutsnivåer avgörande. Här vill man att kommun, landsting och stat ska komma närmare varandra.
Deltagarna upplever att kommunernas uppdrag kan vara för stort och att
kompetensen inte alltid är tillräcklig. Pressad personal i omsorgen, ojämna eller kanske rentav dåliga förutsättningar för skolan, avsaknad av pengar och
uteblivna satsningar, är en annan sida av det kommunala myntet. Denna verklighet och utveckling kan i förlängningen leda fram till skillnader som inte kan
accepteras. Risken ökar om politiker inte kan, eller kanske inte klarar av, att
driva politiken i en riktning som skulle gagna den tillgänglighet och tillgång till
välfärd som medborgare och väljare efterfrågar. Detta är också ett uttryck för
paradoxen, att vilja påverka lokalt men att det ska vara lika över landet.
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Statlig inblandning ses inte som negativt av gruppdeltagarna. I många fall
uppfattas staten som en garant för att det ska gå rätt till. Det kommer inte heller fram någon uttalad misstro mot statlig styrning - till skillnad från det som
sägs om de kommunala verksamheterna. Det finns dock en önskan och övertygelse om att stora delar av välfärden ska skötas lokalt.
För att jämna ut skillnader och påverka utvecklingen av välfärden måste
man komma till rätta med de brister som finns. Det är viktigt att servicenivån
i kommuner och landsting är hög. Och det är viktigt att minska det som man
uppfattar som bristande överensstämmelse mellan medborgarnas verklighet
och den politiska agendan. Man anser att det behövs inkännande och välorienterade politiker som tar till sig medborgarnas krav och intressen. Ytterligare en slutsats är att man bör vara aktiv som medborgare. Man måste orka och
kunna ställa krav på kommun- och landstingspolitiker, inte bara i samband
med valen. Samtliga samtalsdeltagare känner till och kan räkna upp flera olika vägar att påverka och några har egen erfarenhet av att använda dessa kanaler.
Reflektioner
Det är omöjligt att veta hur representativa åsikterna hos deltagarna i fokusgrupperna är. Individuella åsikter och erfarenheter kan få ett stort genomslag
liksom den aktuella debatten både lokalt, regionalt och nationellt. Men det
budskap som deltagarna förmedlar är tydligt: Förtroendet för lokala politiker
bygger på att dessa klarar av att erbjuda välfärdstjänster av hög kvalitet. Deras
strävan måste vara att tillgång och tillgänglighet är god, att erbjudandet gäller
alla och att skillnaderna är små. Man anser att statlig styrning och kontroll kan
bidra till detta. Exakt på vilket sätt som det ska vara lika klaras inte ut. Inte heller om deltagarna tar för givet att skillnader aldrig skulle uppstå inom statliga
verksamheter. Men trots allt vill man ändå att kommuner och landsting ska ha
frihet att utforma verksamheten efter lokala förutsättningar.
Beredningen anser att man kan dra flera slutsatser utifrån materialet. Viktigast är att ta medborgarnas önskan om en likvärdig välfärd på allvar och att
ge arbetet med att förbättra svaga resultat högsta prioritet. Det är också av
största vikt att involvera medborgarna i dialoger om resultat och kvalitet. För
att en sådan dialog ska vara meningsfull måste politiker och tjänstemän kunna beskriva och förklara den faktiska situationen och ta till vara de olika synpunkter som kommer fram. Människor kan förstå och acceptera att lokala prioriteringar ibland leder till skillnader men då krävs att de har kunnat framföra
sina åsikter och vara delaktiga i beslutsprocessen.
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Mediernas syn på skillnader
Programberedningen har kontinuerligt följt hur medierna beskriver, diskuterar och värderar skillnader mellan kommuner
och mellan landsting. Den har dessutom under perioden november 2012 till mars 2013 genomfört en mer systematisk kartläggning utifrån medieföretaget Retrievers urval av artiklar och nyhetsinslag. Urvalet har gjorts utifrån orden skillnad, orättvis,
lika, olika, variationer och likvärdig(het) i samband med orden
kommun, landsting och region. Beskrivningen som följer bygger
på denna kartläggning. De i särklass vanligaste verksamheterna
som behandlas av medierna är hälso- och sjukvård, skola samt
äldre- och handikappomsorg.

Hur olika får det bli? Slutrapport 29

5. Mediernas syn på skillnader

Hälso- och sjukvård
Inom hälso- och sjukvård har huvudintresset riktats mot medicinska resultat
där flertalet artiklar uttrycker en kritisk syn på de skillnader som finns och där
kraven på åtgärder främst handlar om att landsting med sämre resultat bör bedriva ett förbättringsarbete. Staten föreslås bidra med utbildningsplatser och
spridning av nya kunskaper. I något fall föreslås (från en patientorganisation)
att nationella riktlinjer och rekommendationer görs bindande. Endast en debattartikel förespråkar under tidpunkten för kartläggningen ett statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.
När det gäller frågan om erbjudanden redovisas önskemål om harmonisering – men också en oro för att nationellt bindande regler kan innebära minskad flexibilitet och försämrade erbjudanden. Aktuella frågor är assisterad befruktning, läkemedelssubventioner, subventioner av p-piller för ungdomar och
flyktingars rätt till vård.
En tredje stor fråga rör tillgänglighet i olika avseenden och handlar konkret
om var ambulanscentraler ska finnas, vart mammografibussen ska åka, hur resurserna inom ett landsting ska styras – alltså en konkret politisk debatt om hur
hälso- och sjukvården ska bli mer effektiv och hur resurser ska användas bäst.
De landsting som inte har kvalificerat sig för medel från kömiljarden avkrävs
förklaring – liksom alla landsting med en låg ranking i öppna jämförelser.
Skola
Den negativa synen på skillnader är klart mer dominerande i artiklar om skolan än inom andra verksamheter. I flertalet artiklar ligger tonvikten vid försämrade resultat i Sverige generellt och ökade skillnader mellan skolor och
mellan elever med olika familjebakgrund. En del nyheter och notiser redovisar nationellt framtagna rapporter där man lyfter fram resultat från kommuner inom den aktuella tidningens läsområde och låter företrädare från verksamheten berätta om vad man gjort för att förbättra sina resultat. Mer frekvent är dock debattartiklar, ledare och insändare som beskriver brister i den
svenska skolan, håller kommunerna ansvariga och förespråkar en huvudmannaskapsförändring alternativt en starkare statlig styrning som lösningen
på problemen. Skillnaderna i resultat får illustrera kommunernas tillkortakommanden och behovet av en ändrad ansvarsfördelning.
Äldreomsorg
Artiklarna om äldreomsorg har ett starkt fokus på resultat och kvalitet och innehåller ofta neutrala beskrivningar av existerande skillnader. Hälften av artiklarna har dock en kritisk hållning till de skillnader som finns och lyfter fram
behovet av förbättringsarbete – något som också framhålls i uttalanden och
intervjuer. Frågan om huvudmannaskap är överhuvudtaget inte aktuell.
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Reflektioner
Under senare år har öppna jämförelser och andra rapporter och kartläggningar givit information om resultat och kvalitet på kommun- och landstingsnivå. Där det tidigare endast fanns statistik över skillnader i ekonomiska och
personella resurser finns idag ett betydligt bättre underlag för att belysa skillnader som har en direkt betydelse för medborgare och brukare. Det har inneburit att flertalet inslag i media främst fokuserar resultat och kvalitet, tillgänglighet och erbjudanden och endast i mindre utsträckning ekonomiska
och personella resurser och organisationsstruktur.
I flertalet artiklar (58 procent) framhålls skillnader som någonting negativt
även om det inte alltid går att urskilja om det är skillnader eller låga nivåer i
vissa kommuner eller landsting som är det egentliga problemet. 38 procent av
artiklarna har en neutral och endast 4 procent en positiv syn på skillnader. En
femtedel av artiklarna lyfter fram lyckade exempel på förbättringsarbete i
kommuner och landsting. Förslag och krav riktas i större utsträckning mot
kommuner och landsting än mot staten. Förbättringsarbete anges oftare som
en lösning än statlig styrning. Skolan är dock ett undantag. I den intensiva debatt som pågår framhålls ofta ändrat huvudmannaskap som ett steg mot en
mer likvärdig skola och starkare statlig styrning som ett alternativ till förstatligande.
Vår mediegranskning har genomförts under en begränsad period och det då
aktuella flödet av rapporter, händelser och politiska utspel präglar bilden.
Några av de konkreta frågor som diskuterades i medierna under tiden för vår
granskning har ersatts av andra. Frågan om ett ändrat huvudmannaskap för
sjukvården är ett exempel på detta.
Beredningen kan konstatera att den kritiska synen på skillnader dominerar
även när nya frågor kommer upp på agendan. Vi vill dock framhålla att det är
positivt att resultat och kvalitet fokuseras mer än resurser och bemanning och
att kraven på åtgärder (utom för skolan) främst riktas till kommuner och
landsting. Vi ser det som angeläget att plädera för en mer nyanserad syn på
skillnader och att lyfta fram det förbättringsarbete som faktiskt äger rum. En
öppen redovisning av resultat och kvalitet och en konstruktiv diskussion om
angelägna förbättringar bör på sikt kunna bidra till en mer positiv bild. Men
avgörande är att de insatser som görs ger resultat och att man kommer att
kunna beskriva en positiv utveckling.
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Kriterier för att värdera
skillnader
I följande avsnitt redovisar beredningen några av de skillnader vi
observerat inom olika välfärdsområden och lämnar en del konkreta synpunkter på dessa. I arbetet med att kartlägga och värdera olika slags skillnader har frågan väckts om det går att formulera övergripande principer för när skillnader bör betraktas som
godtagbara respektive inte godtagbara. Det är ingen tillfällighet
att beredningen valt att använda just dessa begrepp. De har inte
samma laddning som acceptabel respektive oacceptabel. Men de
uttrycker ett starkare ställningstagande än till exempel rimlig/
orimlig, skälig/oskälig eller motiverad/omotiverad. Beredningen
vill – genom ett skarpt men inte alltför kategoriskt begreppspar
– försöka vara tydlig när vi pekar på skillnader som vi anser vara
problematiska och som därför behöver diskuteras. Beredningen
föreslår att följande kriterier bör kunna tjäna som utgångspunkt
för en sådan värdering.

Skillnader mellan kommuner respektive landsting är godtagbara om:
• De har uppkommit genom medvetna politiska prioriteringar som avspeglar medborgarnas preferenser. Att det ser olika ut beror inte på en slump
utan på medvetna val av olika lösningar. Skillnaderna skulle kvarstå även
om det rådde full kännedom om hur andra kommuner eller landsting gör.
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• De är uttryck för att olika kommuner kommit olika långt i att utveckla och
förbättra sin verksamhet. Med en dynamisk utveckling är det ofrånkomligt att resultaten varierar mellan kommuner. Det centrala är att utvecklingen inte går åt fel håll.
• De går att hänföra till att förutsättningarna varierar mellan olika kommuner respektive landsting. Utjämningssystemet avser att skapa så lika
förutsättningar som möjligt. Det kommer emellertid alltid att kvarstå
skillnader som inte beaktas i utjämningen.
Skillnader är inte godtagbara om:
• De avser livsavgörande eller för livskvaliteten centrala insatser och det
går att med rimliga ansträngningar skapa likvärdiga förhållanden. Det är
till exempel inte rimligt att tillgången till en medicinsk behandling som
har stor betydelse för överlevnaden är beroende av var man bor.
• De innebär att enskilda individer får en uppenbart sämre service inom
centrala områden. Detta gäller särskilt om det avser grupper som kan antas ha en svag ställning i samhället.
• De inte går att motivera, det vill säga det finns inte några genomtänkta
motiv och förklaringar till skillnaderna.
En närmare analys av dessa kriterier visar att de mycket väl kan hamna i motsättning till varandra. Det räcker därför inte att bedöma skillnader utifrån ett
enskilt kriterium. Vid en målkonflikt krävs också en värdering av vilket av två
motstående kriterier som bör tillmätas störst vikt i det aktuella fallet. Kriterierna fungerar därför inte som underlag för reglering utan är tänkta att tjäna
som utgångspunkt för diskussioner om vilka skillnader som är respektive inte
är godtagbara. Beredningen har till exempel kunnat värdera skillnader som
inte godtagbara även om de haft sin grund i ett politiskt beslut.
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Skillnader inom olika verksamhetsområden
Kommunerna och landstingen har stora och omfattande ansvarsområden och det går sannolikt att hitta mer eller mindre omfattande variationer överallt. Beredningen har valt att fokusera på
skillnader inom individuella välfärdstjänster, det vill säga hälsooch sjukvård, förskola/skola, äldreomsorg, omsorg för funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Skälet är att dessa
verksamheter har stor betydelse för den enskilde och att det finns
en särskilt stor förväntan från såväl medborgare som stat om att
de tjänster som erbjuds inom dessa områden ska vara likvärdiga.
De tillhör de verksamheter inom kommuner och landsting som
är specialreglerade. De baseras således på ett nationellt uppdrag
och utgör ett gemensamt ansvar för staten och kommunerna respektive landstingen. Beredningen utgår från att acceptansen för
skillnader inom mer genuint lokala frågor är större liksom för avgifter inom till exempel kommunalteknik och infrastruktur.

Programberedningens utgångspunkt är, som tidigare sagts, att likvärdighet
handlar om utbytet av en tjänst och att skillnader måste värderas utifrån deras direkta betydelse för medborgare och brukare. Därför väljer beredningen
att fokusera sådana skillnader som speglar den direkta medborgarnytan – och
värderar om det finns skillnader som är problematiska. Det gäller i första hand
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erbjudanden (»vad får jag?«), avgifter (»vad betalar jag?«), tillgänglighet (»hur
länge måste jag vänta/hur långt måste jag bege mig?«) samt resultat och kvalitet (»vilka blir effekterna och utbytet för mig?«). Denna utgångspunkt är inte
självklar. Det är inte ovanligt att man söker bedöma kvalitet utifrån hur stora
ekonomiska eller personella resurser som sätts in eller utifrån vissa processer.
Därför kommer beredningen även att beröra i vilken utsträckning som dessa
och andra liknande faktorer har betydelse för skillnader i medborgarnas eller
brukarnas direkta nytta av en tjänst. Men vid värderingen av om skillnader är
godtagbara eller inte så inkluderas inte dessa faktorer.
Beredningen har haft som uppdrag att i första hand fokusera olikheter mellan och inte inom kommuner respektive landsting. Samtidigt har beredningen kunnat konstatera att skillnaderna inom en kommun eller ett landsting kan
vara anmärkningsvärda och av stor betydelse utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Det handlar då om att faktorer som kön eller socioekonomisk bakgrund avgör utbytet av den vård, omsorg eller utbildning som en individ får. Vi
återkommer till detta förhållande i våra diskussioner och slutsatser.
Även med dessa avgränsningar så innebär verksamheternas omfattning och
mängden av data att det inte varit möjligt att göra en mer heltäckande beskrivning av de skillnader som finns. Beredningen är medveten om att det
finns ett stort antal viktiga, intressanta och problematiska olikheter som inte
har belysts och att man kunnat göra andra urval. Beredningen anser dock att
underlaget gör det möjligt att diskutera hur man principiellt ska bedöma och
förhålla sig till olika typer av skillnader.
Beredningen har använt mått och indikatorer från Öppna jämförelser,
Kommunens Kvalitet i Korthet, databasen Kolada 13 samt statliga myndigheters statistik och rapporter. Man bör vara medveten om att denna typ av underlag alltid är behäftad med osäkerhet. Brister i inrapporteringen av data, genomsnitt baserade på små populationer och egenskaper hos befolkningen kan
bidra till att de bedömningar som vi gör utifrån tillgängliga data blir onyanserade och rentav felaktiga. De skillnader mellan kommuner eller landsting som
vi kan observera är till en del slumpmässiga. Särskilt för små kommuner kan
slumpen göra att skoleleverna ett enskilt år presterar sämre än vad de gör i
andra kommuner eller att hemtjänstbrukarna är mer missnöjda. Det måste
därför vara skillnader som är signifikanta för att man ska kunna tala om att det
råder en skillnad, till exempel om de kvarstår år efter år. Beredningen menar
dock att det är viktigt att inte avfärda uppgifter som är uppseendeväckande
utan att se dem som signaler som motiverar noggrannare analyser innan man
gör en mer underbyggd bedömning.

13. Kolada är en förkortning av Kommun- och Landstingsdatabasen som ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) med staten och SKL som medlemmar.
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Hälso- och sjukvård
Erbjudanden och avgifter
Det generella erbjudandet om hälso- och sjukvård följer av lagstiftning och
skiljer sig inte mellan landstingen. Inom några områden ger dock lagstiftningen utrymme för skillnader i omfattningen av erbjudandet – ofta kopplat
till hur höga avgifter som sätts. Det gäller till exempel läkemedel, hjälpmedel,
assisterad befruktning och p-piller för ungdomar. Inom flera av dessa områden pågår också harmoniseringsdiskussioner där skl är engagerat. Så sent
som i juni 2013 beslutade styrelsen att fastställa en rekommendation för avgifter för p-piller. En särskild utredning om olikheter när det gäller assisterad
befruktning har tagits fram på uppdrag av skl:s sjukvårdsdelegation. Vidare
pågår ett arbete för att skapa en samordnad process för införande av nya läkemedel.
Läkemedel Nya läkemedel är ofta dyra och processen för att införa dem skiljer sig mellan landstingen. Det finns därför en risk att introduktionen sker olika snabbt och på ett oordnat sätt utan tillräckliga kunskapsunderlag. Detta leder till skillnader i tillgång till nya, potentiellt viktiga läkemedel för till exempel cancer och ms.
Detsamma gäller tillgång till särläkemedel, så kallade Orphan drugs, läkemedel för sällsynta sjukdomar. Några av dessa läkemedel är mycket dyra då de
tillverkas i små mängder och har stora framställningskostnader. Gemensamt
för den dyraste kategorin läkemedel vid sällsynta sjukdomar är att det nuvarande förmånssystemet inte räcker till. Med de bedömningskriterier som
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tlv) tillämpar kan inte dessa läkemedel ingå i högkostnadsskyddet. Skälet är att det är svårt att uppnå kostnadseffektivitet för ett läkemedel som utvecklats för en liten patientgrupp.
Om dessa läkemedel ändå ska användas måste det ske utifrån andra bevekelsegrunder eller genom att prisreduktion erhålls utanför förmånssystemet.
Frågan är för närvarande föremål för utredning.
Frågan om hur, varför och när nya läkemedel introduceras har varit en uppmärksammad fråga under en längre tid, och det finns ett antal initiativ för att
samverka kring detta. Sedan 2009 finns till exempel samverkansgruppen för
nya läkemedelsterapier (nlt) 14. Gruppen ger rekommendationer om användning av nya läkemedel av viss betydelse (ekonomiskt, etiskt eller organisatoriskt), baserat på hälsoekonomiska utredningar inom ramen för tlv:s så
kallade klinikläkemedelsprojekt.
skl driver genom en överenskommelse med Socialdepartementet, projektet »Ordnat Införande i Samverkan«, som är en del i nationella läkemedelsstrategin. Projektets mål är att ta fram en nationell process för landsting, myn14. NLT-gruppen är sammansatt av läkemedelssakkunniga från sjukvårdsregionerna och representanter
för 4-länsgruppen (SLL, VGR, Region Skåne och Landstinget i Östergötland).
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digheter och företag med syfte att skapa en strukturerad introduktion av nya
läkemedel med samordnade beslut från alla aktörer. Projektet kommer att
pågå till december 2014. Utgångspunkten är att ta tillvara de erfarenheter av
ordnat införande som finns i landstingen idag och skapa en gemensam process
som går att docka in i de lokala arbetssätten.
Den process som utvecklas ska göra det möjligt för landstingen att vara proaktiva i sin planering av introduktion av nya läkemedel. Den ska ge tillgång till
information till beslutsunderlag och göra det möjligt att fatta gemensamma
beslut, dels om vilka läkemedel som bör ingå, dels om rekommendation om
användning. För ett nytt läkemedel är kunskapen om effekt och säkerhet i klinisk verklighet begränsad, och det är därför viktigt att uppföljning av introduktionen byggs in i processen, så att man kan bekräfta att nyttan av läkemedlet motsvarar förväntningarna, alternativt göra ändringar i rekommendationer och riktlinjer där så behövs.
Assisterad befruktning I den svenska lagstiftningen framgår att behandling
mot ofrivillig barnlöshet ska omfattas av det offentliga åtagandet. Dock framgår det inte vilka eller hur många försök som ska ingå i erbjudandet. Det har
inneburit att det finns skillnader mellan landstingens erbjudanden idag.
• När det gäller insemination varierar åldersgränser vid inseminationsförsök
för den behandlade kvinnan mellan 37 och 41 år i olika landsting. Åtta
landsting möjliggör för lesbiska par att dela på inseminationsförsöken. Ett
landsting tillämpar en annan avgiftprincip än sedvanliga patientavgifter
vid inseminationsbehandling, och det gäller lesbiska kvinnor som får betala 3 000 kronor för två inseminationer. Antal försök som erbjuds varierar mellan 2 och 6 i olika landsting.
• När det gäller IVF-behandling15 varierar åldersgränserna mellan 37 och 40
år. Sju landsting möjliggör för lesbiska par att dela på IVF-försöken. Flera
landsting anger att det är möjligt att dela på försöken men att det då hanteras utanför det offentliga åtagandet och att den enskilde får stå för kostnaden själv. Cirka hälften av landstingen har olika åldersgränser beroende
på om partnern är kvinna eller man. I ett landsting får till exempel en
kvinna som är partner till den kvinna som ska insemineras vara högst 39
år, medan en manlig partner får vara högst 54 år.

skl:s sjukvårdsdelegation har gett förbundets Vävnadsråd 16 i uppdrag att nationellt kartlägga och ta fram gemensamma nationella tolkningar av bland annat begreppet barnlöshet och av angivna åldersnivåer vid assisterad befruktning. Kartläggningen ska omfatta den behandlade kvinnan så väl som partnern och kommer att presenteras för sjukvårdsdelegationen under 2014.
Hjälpmedel Landsting och kommuner är skyldiga att tillhandahålla hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Varje landsting och kommun
15. Invitro-fertilisering (provrörsbefruktning).
16. Nationella Vävnadsrådet är ett organ som tillsattes av Sveriges Kommuner och Landsting för att verka
för en nationell samordning och skapande av enhetliga rutiner kring cell- och vävnadslagen och dess praktiska tillämpning samt för att främja vårdgivarnas ansvar för donation av organ, celler och vävnader.
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beslutar själv om vilka produkter som ska betraktas som hjälpmedel och vilka
avgifter som ska tas ut. Vi ser i dag en snabb utveckling inom det välfärdsteknologiska området med nya och mer avancerade hjälpmedel, inte minst kognitiva hjälpmedel 17. Samtidigt blir gränserna mellan hjälpmedel som är medicintekniska produkter, konsumentprodukter eller produkter för egenvård
allt otydligare.
De regionala skillnaderna när det gäller hjälpmedel handlar dels om varierande regelverk för vilka hjälpmedel som går att förskriva samt olika typer och
storlek på de avgifter som tas ut. Dessutom kan bedömningar av behov variera såväl inom som mellan landsting respektive kommuner. Enligt Hjälpmedelsinstitutet är det förhållandevis stora regionala skillnader i villkoren för att
få kognitiva hjälpmedel. För andra hjälpmedel anses inte skillnaderna vara
lika stora.
Avgifter för hjälpmedel förekommer i samtliga landsting och inom alla
hjälpmedelsområden. Avgiftsnivåer och typen av avgifter skiljer sig såväl mellan landsting som mellan olika former av hjälpmedelsverksamhet, till exempel hjälpmedelscentraler, hörcentraler, syncentraler och ortopediska avdelningar och det är svårt att få en samlad bild. De avgifter som tas ut är bland annat besöks-, egen-, service- och utprovningsavgifter. Egenavgifter tas ofta ut
som en del av hjälpmedlets faktiska kostnad. Flera landsting tillämpar system
med fritt val av hjälpmedel. Fyra landsting har högkostnadsskydd som omfattar tekniska hjälpmedel medan besöks- och utprovningsavgifter kan omfattas
av »det vanliga« högkostnadsskyddet i ytterligare några landsting. Sammantaget kan avgifterna för förskrivna hjälpmedel variera från 0 till över 4 000 kr
per år. Enligt en studie som hjälpmedelsinstitutet genomförde 2012 kunde variationerna vara betydligt större för vissa hjälpmedel som enbart kan förskrivas i några landsting. Rapporter från Socialstyrelsen och från Riksförbundet
Majblomman visar dessutom på variationer i landstingens glasögonbidrag till
barn och ungdom.
Sammanfattningsvis kan skillnaderna i avgifter när det gäller hjälpmedel
vara betydande och få stora konsekvenser för enskilda personer.
Högkostnadsskyd Inom hälso- och sjukvården finns statligt reglerade högkostnadsskydd för besök i öppen vård respektive för läkemedel. För öppen
vård anger lagen ett maxbelopp per år, där varje landsting kan besluta om ett
lägre belopp. Vad gäller maxbeloppet finns inga stora skillnader. Det finns
dock stora olikheter mellan landstingen i hur avgiftssystemen är utformade.
Beredningen bedömer inte att skillnaderna är så omfattande att de kan anses
som problematiska. Det kan finnas administrativa skäl för att överväga en mer
enhetlig utformning för att underlätta tillämpningen av en kommande patientlag. Men det ligger utanför beredningens uppdrag. Vad gäller läkemedelsförmånen ger lagen inget utrymme för skillnader mellan landstingen.
17. Hjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning till följd av till exempel autism, ADHD,
Aspergers syndrom, demenssjukdomar, räkne-, läs- och skrivsvårigheter.
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Synpunkter erbjudanden/avgifter
Beredningen har visat att det finns skillnader som rör
landstingens erbjudanden och avgifter inom hälso- och
sjukvården där det kan finnas behov av harmonisering.
Det handlar i första hand om nya läkemedel, hjälpmedel och
assisterad befruktning. För samtliga dessa områden har behovet av harmonisering identifierats och diskuterats inom skl och det pågår ett arbete när det gäller ett ordnat
införande av nya läkemedel och för att söka gemensamma
lösningar när det gäller assisterad befruktning. När det gäller det fortsatta arbetet vill beredningen framföra följande synpunkter.
Nya läkemedel skl driver, som nämnts ovan, genom en överenskommelse
med Socialdepartementet, ett projekt för att utveckla en nationell process för
landsting, myndigheter och företag för att skapa en strukturerad introduktion
av nya läkemedel med samordnade beslut från alla aktörer. Beredningen ser
detta arbete som ett bra exempel på en konstruktiv samverkan mellan stat och
landsting för att hantera ett problem som inte låter sig lösas genom statliga regleringar eller riktlinjer. Beredningen ser det även som ett bra exempel på hur
skl tillsammans med sina medlemmar tar tillvara de varierande erfarenheter som finns i landstingen för att skapa en gemensam process som går att
docka in i de lokala arbetssätten. Arbetet med denna uppgift kan därför ses
som en modell som även skulle kunna tillämpas i andra sammanhang.
Assisterad befruktning Det har föreslagits att landstingen bör söka komma
överens om en gemensam praxis när det gäller assisterad befruktning. Dock är
ungefär hälften av landstingen inte intresserade av en harmonisering inom
detta område. Å andra sidan innebär förslaget till ny patientmaktslag att det
blir möjligt att söka vård i annat landsting och att det behandlande landstingets regler gäller medan hemlandstinget bekostar den vård som ges. Gruppen
barnlösa är en rörlig grupp som lätt kan söka sig till närliggande landsting med
ett mer förmånligt regelverk. Redan i dag söker sig många utomlands och betalar stora summor för att få hjälp med assisterad befruktning. Det är därför
sannolikt att en ny lag kommer att leda till en mer likartad praxis.
Beredningen anser i och för sig inte att skillnaderna mellan landstingen är
anmärkningsvärda vare sig när det avgifter eller antalet försök som erbjuds.
Däremot är det svårare att försvara att olika landsting sätter olika gränser för
rätten till behandling utifrån ålder, kön och sexuell läggning. Rätten till vård
på lika villkor bör inte begränsas utifrån andra prioriteringsgrunder än dem
som riksdagen lagt fast. Beredningen anser dock att det är bättre om landstingen på frivillig grund kan komma överens om en gemensam praxis än att
staten avgör vad som ska gälla.
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Hjälpmedel Skillnaderna mellan landsting och mellan kommuner när det
gäller vilka hjälpmedel som kan förskrivas är stora, framför allt när det gäller
kognitiva 18 hjälpmedel. Beredningen ser det dock inte som möjligt att genom
reglering skapa en enhetlig praxis. Frågan är om det ens är önskvärt. Med dagens snabba utveckling inom hjälpmedelsområdet är det snarast en fördel om
det finns utrymme för att pröva nya hjälpmedel och olika avgiftsmodeller. Däremot är det viktigt att sträva efter att sprida erfarenheter och redovisa skillnader så att det finns ett lättillgängligt underlag för diskussioner inom respektive landsting och kommun om vad som ska gälla. Den nya webbtjänsten
»Hitta och jämför hjälpmedel« som håller på att utvecklas på uppdrag av skl
och där den enskilde ska kunna söka information om hjälpmedel och jämföra
priser, regler och avgifter kan också förväntas skapa drivkrafter för att rätta till
orimligt stora skillnader. Man kan också överväga någon form av gemensamt
högkostnadsskydd. Med hänsyn till att det finns ett högkostnadsskydd för
sjukvård och läkemedel är det rimligt att ge den grupp som har behov av hjälpmedel ett liknande skydd. Beredningen efterlyser därför en fördjupad diskussion om vad kravet på likvärdighet bör innebära inom hjälpmedelsområdet.

Tillgänglighet
Den nationella vårdgarantin infördes 2005 och är sedan juli 2010 en del av hälso- och sjukvårdslagen. Den innebär att landstingen är skyldiga att erbjuda
sina invånare en garanti om att inom viss tid få kontakt med primärvården
(tillgänglighetsgaranti), besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti),
besöka den specialiserade vården (besöksgaranti) samt få planerad vård (behandlingsgaranti). De maximala väntetiderna fastställs i förordning. I de fall
som landstinget inte uppfyller besöksgarantin eller behandlingsgarantin ska
det ansvara för att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan att belastas av extra kostnader.
Därutöver har en rad olika insatser genomförts. En nationell väntetidsdatabas har byggts upp dit landsting/regioner rapporterar in dels väntetider till
primärvård och specialiserad vård för uppföljning av vårdgarantin, dels sina
prognoser för väntetiderna vilka sedan publiceras på webbplatsen Väntetider i
vården, www.vantetider.se . Ett nationellt nätverk med representanter från
samtliga landsting har tagit fram en strategi och handlingsplan, bedrivit utvecklingsprojekt och utvecklat gemensamma modeller och arbetssätt utifrån
synsättet att en förbättrad, hållbar tillgänglighet kräver ett långsiktigt arbete
inom flera olika områden.
Vårdgarantin och de senaste årens stimulansmedel i form av kömiljarden
har lett till att de långa väntetiderna har kortats väsentligt. Samtidigt har patienternas upplevelser av och synpunkter på vårdens tillgänglighet blivit mer
positiva under de senaste åren.
18. Hjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning till följd av till exempel autism, ADHD,
Aspergers syndrom, demenssjukdomar, räkne-, läs- och skrivsvårigheter.
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Skillnaderna och framförallt den generella nivån har således minskat under
senare år, framförallt efter kömiljardens införande 2009. Resultat från landsting/regioner, som under lång tid har haft en fungerande uppföljning av sina
väntande patienter, visar att de långa väntetider, som fanns före den nuvarande vårdgarantins införande, har mer än halverats. Det finns dock fortfarande skillnader mellan landstingens väntetider och vårdgarantiresultat, vilket bara är godtagbart om patienterna får information om och hjälp till vård
hos annan vårdgivare.
Landsting med mycket långa väntetider har på kort tid gjort stora framsteg,
men det finns även landsting som under lång tid har befunnit sig på den nedre
hälften av resultatlistan. En del landsting som har goda resultat generellt kan
ändå ha långa väntetider inom vissa specialiteter. Och fortfarande följs sommaren varje år av ökade väntetider under höstens första månader.
De bakomliggande orsakerna till de kvarstående väntetidsproblemen är
inte möjliga att beskriva med hjälp av befintliga data från den nationella väntetidsuppföljningen. Detta kräver en djupgående och sammanhållen analys av
ledning, styrning, information/kommunikation, genomförda utvecklingsarbeten för en smidigare produktionsplanering samt tillgång till resurser och
kompetens.
Synpunkter tillgänglighet
Den lagstadgade vårdgarantin innebär en reglering av en miniminivå för vilka väntetider inom primärvård och specialiserad vård som är godtagbara.
Trots lagreglering, rätt för patienter att erhålla vård i annat landsting på det
egna landstingets bekostnad om detta inte klarar tidsfristerna (piska) och kömiljarden (morot) samt ett omfattande utvecklingsarbete så har dock denna
nivå inte uppnåtts. Även om väntetiderna har kortats och framstegen är betydande så är det inte något landsting som uppfyllt lagens ambitioner fullt ut och
flera landsting har långt kvar innan kraven kommer att kunna uppnås för vissa sjukdomsgrupper. Det visar att det handlar om en komplex uppgift som kräver omfattande åtgärder på flera fronter innan man lyckas.
I debatten kring vårdgarantin framförs ibland att fokuseringen på att klara
fastställda tidsgränser inneburit att andra och kanske viktigare behov inte tillgodosetts. Man har tyckt sig se vissa tecken på undanträngningseffekter, som
en effekt av kömiljardens incitamentsstruktur med dess fokus på förstabesök
och operationer. Det skulle kunna leda till förändrade indikationer eller omprioriteringar av patientgrupper med vårdbehov som inte tydligt omfattas av
garantin. Exempel som beskrivs är kroniskt sjuka patienter med behov av regelbundna kontroller, vars återbesök riskerar att utglesas för att väntetiderna
till förstabesök har prioriterats. Under det senaste året har uppföljningen utvecklats för att man bättre ska kunna bedöma och förebygga undanträng-
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ningseffekter. Beredningen vill ändå varna för att en alltför strikt lagstiftning
riskerar leda till att vare sig politiker eller profession kan göra de avvägningar som krävs utifrån mer grundläggande prioriteringskriterier.
Programberedningen kan sammanfattningsvis konstatera att tillgängligheten inom svensk hälso- och sjukvård har blivit mycket bättre, men att behovet kvarstår av fortsatt fokus på frågan och en långsiktig, uthållig och nationellt samordnad strategi med tydliga mål. En sådan strategi måste omfatta
ett samspel av parallella åtgärder, då det inte är en åtgärd som är lösningen.
Resultat och kvalitet
När beredningen har granskat patientnöjdhet liksom allmänhetens förtroende för sjukvården framgår att bemötande av patienten får högt betyg i samtliga landsting och att skillnaderna är relativt små. Även information och delaktighet uppvisar förhållandevis små skillnader. De indikatorer som baseras på
befolkningsundersökningen Vårdbarometern visar större spridning än de som
baseras på patientenkäten, det vill säga de som har egen erfarenhet av sjukvård
är mer nöjda.
De medicinska resultat som redovisas i öppna jämförelser utgör ett mycket omfattande material med helt olika typer av mått och en översiktlig bild kan
bara ges med hjälp av index. Den relativt jämna spridningen indikerar att korrelationen mellan indikatorerna är låg, det vill säga att det inte är samma landsting som är bäst respektive sämst på alla indikatorer. Eftersom de sammanvägda medicinska resultaten inte uppvisar några dramatiska skillnader kan
således inte medborgarna i ett visst landsting förvänta sig vare sig bättre eller
sämre sjukvård än i ett annat landsting.
Skillnaderna är däremot mycket stora inom vissa sjukdomsgrupper. En del
av dessa skillnader kan antagligen förklaras med att patienternas »svårighetsgrad« varierar medan en del av skillnaderna handlar om kvaliteten i den
vård som ges. Det finns idag en rad områden där resultaten förbättrats samtidigt som skillnaderna minskat. Det finns andra exempel på betydande förbättringar men där skillnaderna är lika stora – dock långt ifrån alltid med samma landsting i »topp« eller i »botten«.
Synpunkter resultat och kvalitet
Beredningen anser att de skillnader inom hälso- och sjukvård som är viktigast
är de som rör resultat och kvalitet. Skillnader som beror på ineffektiv organisation, långsamt införande av moderna behandlingsmetoder och varierande
professionell skicklighet kan aldrig vara godtagbara. Beredningen anser dock
inte att sådana problem kan lösas genom en starkare statlig styrning eller överenskommelser om harmonisering. Förutsättningarna för att utveckla verksamheten är tvärtom bäst med en politisk ledning på regional nivå som tar an-

Hur olika får det bli? Slutrapport 43

7. Skillnader inom olika verksamhetsområden

svar för att styra verksamheten och som uppmuntrar och initierar förbättringsarbete som drivs av sjukvårdens personal. Idag har samtliga landsting någon form av process för att analysera öppna jämförelser, identifiera viktiga
förbättringsområden och initiera konkreta insatser. Men det finns också anledning att gemensamt söka identifiera de mest angelägna förbättringsområdena och att kraftsamla för att komma till rätta med brister och förbättra resultat. Det är särskilt viktigt att en utveckling kommer till stånd inom de
landsting och enheter där förbättringsbehoven är som störst. Sådant utvecklingsarbete kan bidra till en mer effektiv implementering av nationella riktlinjer. Här kan skl spela en viktig roll som koordinator. Pågående satsningar
kring till exempel diabetes, psykisk hälsa och multisjuka äldre har genererat
erfarenheter som bör kunna användas för fortsatt arbete inom flera områden.

Skola och förskola
Erbjudanden och avgifter
Kommunernas skyldigheter ifråga om skola och förskola är i stor utsträckning
reglerad i lag (skollagen) och en stor del av verksamheten (grundskolan) omfattas av skolplikt. Det finns därför ett begränsat utrymme för lokala erbjudanden som kan leda till mellankommunala skillnader. Två sådana områden
rör förskolan. Det handlar om omsorg på obekväma tider (så kallade nattis)
där kommunen är skyldig att sträva efter att tillgodose behovet av omsorg. I
drygt hälften av kommunerna finns barn placerade i sådan omsorg. Vidare
finns det skillnader i kommunernas erbjudanden om barnomsorg till barn till
föräldralediga och arbetslösa utöver de lagstadgade 15 timmarna per vecka.
Beredningen har uppmärksammat avgiftsvariationer inom ramen för maxtaxan för plats i förskola, fritidshem mm. Alla kommuner tillämpar idag maxtaxa, vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgift kommunen får ta ut
per barn. Inom ramen för maxtaxan har kommunen sin egen taxekonstruktion, vilken innebär att avgifterna skiljer sig åt mellan kommunerna. Maxtaxa
innebär dock att skillnaderna är förhållandevis små. Däremot är inte maxtaxan inom förskolan indexerad. Därmed avviker den från såväl maxtaxan inom
äldreomsorgen som högkostnadsskyddet för sjukvård och läkemedel.
Synpunkter erbjudanden och avgifter
Riksdagen har lagt fast kommunernas skyldigheter när det gäller nattomsorg
eller miniminivån för antalet förskoletimmar för barn till föräldralediga och
arbetslösa. Skillnader som uppstår därför att kommunerna tillämpar en oprecis bestämmelse (»sträva efter«) olika eller har en högre ambitionsnivå än den
som staten fastställt måste ses som ett legitimt uttryck för att lokala ambitio-
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ner varierar och avgörs i den lokala demokratin. Det är upp till riksdagen att
avgöra om man vill precisera kommunernas skyldigheter eller ändra på miniminivån – givet att finansieringsprincipen tillämpas.
Programberedningen anser att de avgiftsskillnader som finns inom ramen
för maxtaxan för förskolan bör betraktas som godtagbara.
Tillgänglighet
Skollagen stadgar att när vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola så
ska kommunen erbjuda det inom fyra månader. I databasen Kolada finns uppgifter om hur lång den genomsnittliga väntetiden är för de som inte fått plats
på önskat placeringsdatum, vilket kan vara både kortare och längre än fyra
månader. Uppgifterna för 2012 baseras sig på 115 kommuner och bland dessa
varierade väntetiden mellan som lägst 3 dagar och som högst 74 dagar, med ett
medelvärde på 22 dagar.
Synpunkter tillgänglighet
Beredningen anser inte att skillnaderna i väntetider mellan de kommuner
som rapporterar uppgifter till Kolada är särskilt dramatiska. Vidare är det sätt
att mäta tillgängligheten som används i Kolada, att man får en plats när man
behöver det, mer rättvisande ur ett brukarperspektiv än det strikt tidsbaserade tillgänglighetskrav som anges i skollagen.
Resultat och kvalitet
Beredningen har konstaterat att det saknas en samlad statistik som gör det
möjligt att bedöma resultat och kvalitet i förskolan. Vissa av de mått som rapporteras in till Kolada speglar viktiga aspekter av verksamhetens kvalitet. Men
beredningen anser att det finns behov av att utveckla fler mått och indikatorer för att kunna göra en helhetsbedömning av resultat och kvalitet i förskolan utifrån barnens perspektiv.
När det gäller grundskolan pågår idag en intensiv debatt såväl om hur elevernas kunskaper som likvärdigheten utvecklats – ofta med referens till de reformer som genomfördes i början av 1990-talet och som innebar decentralisering, mer omfattande kommunalt ansvar, minskad detaljreglering och ökad
valfrihet. Debatten refererar bland annat till internationella jämförelser som
visar att Sveriges relativa position har försämrats, särskilt när det gäller matematik men i de senaste undersökningarna även läsförståelse och naturvetenskap. Dessutom har den totala
spridningen mellan elevernas resultat ökat. Men även om
man kan konstatera att det föreligger skillnader mellan
kommuner så finner man de stora och avgörande skillnaderna inom och mellan skolor i en och samma kommun.
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Den totala spridningen i elevernas resultat har ökat men inte i någon högre
grad och inte heller under de senaste åren. Däremot har alltså resultatskillnaderna mellan skolor förändrats under senare år. Tidigare hade Sverige ett väl
sammahållet system med små skillnader mellan skolor. Men efter sekelskiftet
fördubblades variationen. Fortfarande är dock skillnaden mellan elever inom
samma skola betydligt större. Skillnaderna i elevresultat mellan kommuner är
däremot små och har endast ökat något sedan 1989.
Det är betydligt svårare att göra jämförelser mellan kommuners resultat
ifråga om gymnasieskolan än grundskolan. Gymnasieelever går i stor omfattning i en annan skola än den som finns i hemkommunen, och det är inte heller alla kommuner som har någon gymnasieskola. Statistiken i Öppna jämförelser för gymnasiet utgår från ett hemkommunsperspektiv. Det innebär att
den presenteras per kommun för de elever som är folkbokförda i kommunen
oavsett om de går i hemkommunens egen skola, i en annan kommuns skola eller i en fristående skola. Det ger begränsade möjligheter att dra slutsaster om
skillnader mellan kommuner när det gäller kvalitet och resultat i själva verksamheten.
Vidare avser flera av indikatorerna det som sker efter avslutad utbildning,
som hur stor andel som påbörjar högskolestudier respektive etablerar sig på
arbetsmarknaden en viss tid efter gymnasiet. Sådana mått är till stor del konjunkturkänsliga och ger begränsad information om hur kvaliteten i gymnasieskolan varierar mellan olika kommuner. De analyser som gjorts av utvecklingen sedan 2008, då den första rapporten med Öppna Jämförelser för gymnasieskolan publicerades, visar dock att skillnaderna mellan kommunernas
resultat inte förändrats i någon större utsträckning.
Synpunkter resultat och kvalitet
Beredningen konstaterar att det idag inte finns tillräckligt bra indikatorer på
resultat och kvalitet i förskolan. Det finns visserligen nyckeltal som belyser
barnens och föräldrarnas delaktighet och inflytande. Men här krävs ett fortsatt utvecklingsarbete och beredningen anser att det bör vara en prioriterad
uppgift att ta fram kvalitetsindikatorer för förskolan.
Beredningen konstaterar vidare att det finns stora och ökande skillnader i
skolresultat inom grundskolan. De stora skillnaderna finns dock mellan och
inom skolor snarare än mellan kommuner. I stor utsträckning speglar resultaten skillnader i föräldrars utbildningsbakgrund och elevers födelseland.
Det finns idag rikligt med information och analyser som belyser kvalitet och
resultat i framför allt grundskolan men även gymnasieskolan. Frågan är dock
vilka slutsatser man ska dra för att få till stånd en mer positiv utveckling. Det
finns en växande insikt om att nyckeln till lösningen på skolans problem ligger i undervisningen och i mötet mellan lärare och elev. Här behövs en rad åt-
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gärder för att stödja lärarnas professionella utveckling och deras möjligheter
att utveckla undervisningen. En viktig faktor är en ökad tillit mellan profession, huvudman och stat. Andra viktiga faktorer är lärarnas löne- och karriärutveckling, ett bra ledarskap och en mer effektiv spridning av relevant forskning.
Det som sagts ovan gäller utvecklingen av den svenska skolan mer generellt.
Beredningen har konstaterat att det inte i första hand är skillnaderna mellan
kommunerna som är problemet. Däremot är det viktigt att varje kommun har
en medveten strategi för att – utifrån sina förutsättningar – förbättra resultat
och kvalitet. Samtidigt är det viktigt att staten inte söker styra kommunernas
insatser genom att återgå till en detaljreglering av resursfördelning, klassstorlek, lärartäthet och liknande utan att man istället skapar goda förutsättningar genom bland annat utbudet av lärarutbildning och stöd till och spridning av relevant forskning. Skolans utmaningar kräver ett väl fungerande
samspel mellan skolans olika aktörer och en samsyn om utmaningar och lösningar.
Resurser
När det gäller förskolan är skillnaderna i personaltäthet relativt små – med undantag för ett mindre antal kommuner med särskilt låg personaltäthet. När
det gäller gruppstorlek visar befintlig statistik hur många avdelningar av respektive storlek som det finns i riket totalt. Den statistiken visar att avdelningarnas storlek ligger på ungefär samma nivå sedan 1995, då kommunerna
blev skyldiga att erbjuda förskola från ett års ålder. Avdelningarnas storlek har
till och med minskat något sedan början av 2000-talet. Man kan dock ifrågasätta om barngruppernas storlek mätt i barn per avdelning är ett särskilt relevant mått. Det säger i praktiken inget om storleken på grupperna i den konkreta verksamheten, det vill säga hur personal och barn på en avdelning delar
upp sig i mindre grupper under en dag på förskolan. En annan faktor som påverkar den faktiska gruppstorleken är utvecklingen av närvaron – högre närvaro innebär större grupper. När det gäller personalens utbildning så tycks de
relativt stora skillnader som finns vara uttryck för rekryteringssvårigheter
och brister i dimensionering och förläggning av högskoleutbildning.
När det gäller grundskolan finns skillnader i lärartäthet. Det är svårt att bedöma om detta speglar skillnader i skolstruktur (små skolor/små klasser innebär högre lärartäthet och vice versa), behov, ambitioner eller annat. När det
gäller andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen kan man anta att lärarlegitimationsreformen kommer att innebära att denna andel ökar. Även
här speglar statistiken rekryteringssvårigheter för vissa lärarkategorier och
diskussionen om yrkets attraktivitet och om olika vägar in i yrket är intensiv.
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Synpunkter resurser
Beredningens grundläggande inställning är att det är olyckligt om staten reglerar resurser, bemanning eller gruppstorlek. Sambandet mellan resurser
och resultat är inte entydigt. Det är dessutom svårt att skapa en reglering som
tar hänsyn till olikheter inom och mellan kommuner och skolor.
Staten har legitima skäl att styra skolan, och gör så genom juridik, ideologi,
ekonomi och kontroll.19 Det handlar om skollag och andra författningar, läroplaner, riktade statsbidrag och statlig uppföljning, utvärdering och inspektion.
Men det är skolhuvudmännen, såväl kommunala som fristående, som ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med gällande författningar. Att
kommunerna, utöver att vara huvudmän för den kommunala skolan, också
har rollen som resurstilldelande och resursfördelare är en av grundbultarna i
rådande ansvarsfördelning med en kommunal finansiering och till största delen kommunalt huvudmannaskap för skola och förskola.
Nyligen har det införts skärpta behörighetkrav för i vilka ämnen och på vilka stadier som lärare får undervisa och ett system med lärarlegitimation är
under införande. Det innebär att det finns ett statligt detaljerat regelverk för
anställningsformer och bemanning som skolhuvudmännen måste tillämpa.
En förutsättning för att en sådan ordning ska fungera är att lärar- och förskollärarutbildningen, som är ett statligt ansvar, har en tillräcklig dimensionering
i olika delar av landet.

Äldreomsorg
Erbjudanden och avgifter
Kommunerna ska enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen erbjuda de äldre som behöver det stöd och hjälp i hemmet: »Socialnämnden ska verka för att äldre
människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i
hemmet och annan lättåtkomlig service«. Socialtjänstlagen är en så kallad
ramlag som varken preciserar vilka former av stöd och hjälp som kan erbjudas
eller i vilken omfattning. Detta är en orsak till att innehållet i hemtjänsten
skiljer sig åt mellan kommunerna. Inom skl:s jämförelseprojekt identifierades 17 olika tjänster vars förekomst och servicenivå varierar mellan kommunerna. Övervägande delen av tjänsterna rör servicedelen av hemtjänsten till
exempel förekomst av dagverksamhet, dagligvaruinköp, matlagning i hemmet, följeslagare vid inköp, ledsagarservice, promenader, snöskottning, fixartjänster, städning, tvätt, trygghetsringning och rådgivning för syn/hörselskadade. Ett mindre antal kvalitetsaspekter förekommer inom omsorgsdelen
såsom om man kan välja mellan man/kvinna för sin personliga hygien, antal

19. Elisabet Nihlfors & Olof Johansson: Rektor – en stark länk i styrningen av skolan, SNS förlag 2013.
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duschtillfällen per vecka, val av förläggning av tid för hjälp samt möjlighet att
få hjälp från en person som kan hemtjänsttagarens språk.
Det finns inget samband mellan en högre kostnad per hemtjänsttagare och
ett större utbud. Det finns inte heller något samband mellan ett stort utbud
och en högre grad av nöjdhet hos de äldre. De största variationerna i resultaten gäller om man kan välja mellan man och kvinna för personlig omvårdnad,
om man erbjuder promenader, förekomst av fixartjänster eller liknande, hur
ofta städningen sker, om man erbjuder tvätt av kläder, om man kan välja personal som talar hemspråket samt erbjuder rådgivning för hörsel- och synskadade.
rka20 har samlat in uppgifter från cirka 200 kommuner om det serviceutbud som finns på de särskilda boendena. Det handlar till exempel om den äldre
använder egen nyckel till sin bostad, erbjuds daglig utevistelse, serveras kvälls/
nattmål, själv kan välja tid för nattvila och tid för uppstigning på morgonen
och om avlidna hade någon närvarande vid dödsögonblicket. De områden som
utmärker sig med svagare resultat och stora variationer mellan kommunerna
handlar om:
• Den äldre erbjuds tid med personal utifrån sina egna önskemål dagligen
(varierar mellan 0 och 100 procent med ett medelvärde på 67 procent).
• Den äldre erbjuds minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag
under helgen (varierar mellan 0 till 100 procent med ett medelvärde på 28
procent).
• Den äldre erbjuds minst två organiserade och gemensamma aktiviteter
under vardagar (varierar mellan 0 och 100 procent med ett medelvärde på
46 procent).
• De äldre erbjuds sammanboende för maka/make (varierar mellan 0 till
100 procent med ett medelvärde på 59 procent).
• Närstående till avlidna som erbjudits ett eftersamtal (varierar från 0 till
100 procent med ett medelvärde på 52 procent).
Indikatorerna speglar viktiga kvalitetsaspekter när det gäller särskilt boende.
Det är ytterst en fråga för förtroendevalda i enskilda kommuner att efter dialog med medborgare och brukare avgöra ambitionsnivå när det gäller serviceutbudet. Jämförelserna kan stimulera sådana diskussioner där det dessutom
finns goda förutsättningar att lära av framgångsrika kommuner.
Avgifterna inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen. Maxtaxan inom äldreomsorgen är indexerad. Utöver detta
maxbelopp finns ett schabloniserat minimibelopp som används för att beräkna den enskildes levnadskostnader, exklusive boendekostnaden. Minimibeloppet är också indexerat och ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder,
skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och tv-avgift, hemförsäkring,
20. RKA betyder Rådet för främjande av kommunala analyser och är en ideell förening med staten och
SKL som medlemmar.
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öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor,
möbler, husgeråd och läkemedel. Boendekostnaden och vissa andra personliga tillägg tillsammans med minimibeloppet är det så kallade förbehållsbeloppet. De samlade inkomsterna (inklusive bostadstillägg för pensionärer) reducerat med förbehållsbeloppet utgör den enskildes avgiftsutrymme. Avgiften
får inte överstiga avgiftsutrymmet, vilket innebär att personer med låga inkomster betalar en avgift som är lägre än maxbeloppet. Taxorna och avgifterna inom hemtjänsten varierar mellan kommunerna. Avgifter för särskilt boende följer samma regelverk som för hemtjänst förutom att maxtaxan är något högre.
Synpunkter erbjudanden och avgifter

rka:s mätningar synliggör en rad skillnader i det konkreta omvårdnadserbjudandet inom såväl hemtjänst som särskilt boende. Det handlar om viktiga
aspekter av erbjudandet och bör ha ett stort intresse för enskilda kommuner
när det gäller att prioritera insatser och driva ett målmedvetet förbättringsarbete. Skillnaderna kan ses som uppfordrande tecken på att det finns en förbättringspotential när man lokalt ska avgöra vilka delar av erbjudandet som
har störst betydelse.
Riksdagen beslutade hösten 2012 att makar har rätt till gemensamt särskilt
boende även om enbart en av makarna har behov av ett sådant boende. Programberedningen konstaterar att detta beslut sätter en nationell standard när
det gäller att tillgodose makars önskemål. Eftersom det handlar om ett viktigt
och grundläggande behov anser beredningen att detta är acceptabelt ur ett
självstyrelseperspektiv. Vi anser dock att riksdagen bör vara ytterst återhållsam med detaljreglering som preciserar innehållet i omvårdnadserbjudandet
eftersom det begränsar kommunens möjligheter att prioritera och anpassa
verksamheten efter lokala förutsättningar och behov.
Konstruktionen med maxtaxa och förbehållsbelopp begränsar skillnaderna
i avgifter mellan kommunerna. Staten har angivit en maximinivå och därmed
klargjort vad som är acceptabelt. Programberedningen anser därför att de avgiftsskillnader som existerar inom ramen för maxtaxan är godtagbara.
Tillgänglighet
När det gäller hemtjänst visar tillgänglighetsmätningar avseende utredningstider och väntetider på mycket små skillnader mellan kommunerna. En utredning startar ofta snabbt och utredningstiderna är relativt korta. Detsamma
gäller väntetiderna för verkställighet.
När det gäller särskilt boende är situationen en annan. De uppgifter som
rka samlar in och som besvaras av cirka 200 kommuner anger tiden från den
tidpunkt man ansöker om en plats på särskilt boende till dess att man erbjuds
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en plats. Måttet fångar kommunens beredskap och möjlighet att erbjuda en
plats för den som behöver det oavsett önskemål om var boendet finns. När extremfallen tagits bort var spridningen 9 till 130 dagar och medelvärdet 52 dagar under 2012. Det var cirka 150 kommuner som låg under 90 dagar i snitt vilket inkluderat utredningstiden innan beslut. Eftersom detta är medelvärden
så kan det dock förekomma enskilda fall som fått en betydligt längre väntetid.
Synpunkter tillgänglighet
Skillnader i tillgänglighet inom hemtjänsten bedöms inte vara något problem.
Inte heller när det gäller särskilt boende bedöms de genomsnittliga väntetiderna vara orimligt långa även om det kan finnas enskilda personer som får vänta alltför länge på en plats. Det bör framhållas att långa väntetider långt ifrån
alltid handlar om platsbrist. Orsaken kan vara personliga skäl som att vilja invänta plats på ett visst boende. Det bör också framhållas att man i väntan på
särskilt boende ofta har eller erbjuds andra insatser i form av hemtjänst.
Resultat och kvalitet
En viktig kvalitetsfråga inom hemtjänsten är att det kommer hem så många
olika vårdare till den enskilde att han/hon därför känner sig utsatt och otrygg.
Idag rapporterar cirka 200 kommuner in uppgifter för en viss mätperiod om
antal vårdare under en 14-dagarsperiod hos den äldre. Undersökningen gäller
de som har hemtjänst varje dag, en relativt liten grupp men med stort omsorgsbehov. Medelvärdet för kommunerna för dessa var 14 vårdare med en
spridning från 3 till 22 vårdare. Dessa värden är i sin tur medelvärden för respektive kommun vilket innebär att antalet vårdare för enskilda personer inom
en kommun är ännu större. Det bör tilläggas att det i detta fall inte finns någon koppling till kostnaderna. Ett litet antal olika vårdare leder inte till högre
kostnad. Detta är snarare en fråga som kan lösas med olika arbetssätt och organisation.
Synpunkter resultat och kvalitet
Tillgänglig statistik visar att det inom hemtjänsten i ett stort antal kommuner
finns många vårdare/person. Detta uppfattas som ett stort problem av många
av de äldre. Beredningen anser att dessa nivåer inte är godtagbara. Det gäller
i synnerhet som erfarenheter visar att det är fullt möjligt att åstadkomma förbättringar utan att kostnaderna påverkas. rka redovisar som exempel att Östersunds kommun bedrivit ett systematiskt arbete för att förbättra kontinuiteten. År 2010 var det genomsnittliga antalet personal som besökte en brukare i hemtjänsten under en tvåveckorsperiod 24 personer. Ett år senare hade
antalet sänkts till 19 och 2012 var man nere i 12 personal i genomsnitt. Det
finns motsvarande erfarenheter i andra kommuner där utgångspunkten varit
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ett medvetet arbete för att åstadkomma förändringar och där införande och
utveckling av planeringsstöd samt en decentralisering av schemaläggning till
personalgrupper varit viktiga framgångsfaktorer.
Samband mellan resurser och resultat
Kostnaderna inom äldreomsorgen varierar kraftigt mellan olika kommuner
och dessutom mellan enheter inom samma kommun. Kostnaderna per brukare inom hemtjänsten är i genomsnitt lägre än för en plats inom särskilt boende. För enskilda personer med omfattande omsorgsbehov kan dock förhållandet vara det omvända. Man kan konstatera att det inte finns några generella samband mellan kostnader per brukare i en kommun och hur nöjda de
äldre är med den omsorg de får. Det finns inte heller några direkta samband
mellan kostnader och de övriga kvalitetsmått som rapporteras in till Kolada.
Det är helt andra faktorer som spelar in, inte minst den äldres uppfattning om
sin hälsa. Den viktigaste faktorn tycks vara att det finns ett starkt fokus på brukarens behov bland såväl enhetschefer och vård- och omsorgspersonal som de
som arbetar med ledning och styrning och att dessa tre kategorier samspelar
för att skapa en väl fungerande verksamhet, Detta är en förutsättning för att
resurser, utbildning, kompetensutveckling och liknande insatser ska leda till
resultat och kvalitet.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Erbjudanden
Insatser till personer med funktionsnedsättning kan ges genom antingen socialtjänstlagen (sol) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lss). lss är en rättighetslagstiftning med ett antal specificerade insatser. Det innebär att utrymmet för variationer och motivet för ytterligare erbjudanden är begränsat.
Tillgänglighet
När det gäller tillgänglighet är tre mått aktuella: utredningstid
för alla lss-utredningar, verkställighetstid från beslut till dess
man fått ett boende och verkställighetstiden från beslut om kontaktperson till dess man fått en sådan. Antalet kommuner som
levererar resultat till rka uppgick år 2012 till cirka 200 kommuner. Utredningstiden för alla lss-utredningar har en spridning från 2 till 237 dagar med ett medelvärde på 41 dagar. Det är
dock bara två kommuner som rapporterar längre utredningstid
än 120 dagar. Verkställighetstiden för lss-insats avseende bo-
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ende varierade från 0 till 467 dagar med ett medelvärde på 93 dagar. Det är enbart fyra kommuner som rapporterar längre verkställighetstid än 300 dagar.
Verkställighetstiden för lss-insats avseende kontaktperson varierade från 0
till 293 dagar med ett medelvärde på 43 dagar och där tre kommuner har längre tid än 120 dagar. De värden som sticker ut rör alltså ett litet antal kommuner.
Synpunkter tillgänglighet
Programberedningen kan konstatera att det föreligger stora skillnader mellan
kommuner när det gäller såväl utredningstid som verkställighetstid vid ansökan om särskilt boende enligt lss och att ytterlighetsvärdena för särskilt boende förefaller svåra att förklara. Det handlar dock om uppgifter från ett mindre antal kommuner. Det har dessutom framförts att det i vissa komplicerade
fall kan finnas motiv för långa utredningstider. Men även om det finns rimliga förklaringar till långa utrednings- och verkställighetstider motiverar resultaten att man skaffar sig en bra bild och gör en grundlig analys av situationen.
Resultat och kvalitet
Med hjälp av ett antal indikatorer som är framtagna ur brukarens perspektiv
har undersökningar hittills gjorts under tre år för lss-boenden och daglig
verksamhet.
För bostad med särskild service enligt lss är det generellt en hög andel som
har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans, använda egen nyckel till sin
bostad, vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl. 21.00 minst en
gång i månaden, har tillgång till egen brevlåda, ta emot gäster alla kvällar efter kl. 21.00 och att bli sambo på boendet. En lägre andel erbjuds en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden. Och en fjärdedel har ett boende som inte varit fritt från våld/hot de senaste sex månaderna
För daglig verksamhet enligt lss är möjligheterna goda att byta sysselsättning inom kommunens dagliga verksamhet, att vara kvar i verksamheten efter 65 års ålder och att delta på arbetsplatsträffar medan en liten andel har gått
till öppen arbetsmarknad under förra året. Och för 28 procent har verksamheten inte varit fri från våld/hot de senaste 6 månaderna
Synpunkter resultat och kvalitet
Det finns en relativt hög andel boenden där det förekommit våld och
där ett antal viktiga integritetsfrågor inte tillgodoses. Det kan handla
om till synes självklara frågor som att ha egen nyckel, ta emot gäster och
bli sambo på boendet men som har stor betydelse för den enskildes integritet. Programberedningen anser att sådana skillnader kan ifrågasättas men bedömer samtidigt att denna typ av frågor bäst kan hante-
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ras och lösas lokalt – genom politisk styrning och lokalt förbättringsarbete. De
synliggör behovet av att såväl den politiska ledningen som berörda förvaltningar i en kommun uppmärksammar och analyserar resultaten och använder dem för att utveckla verksamheten. Samtidigt kan det lokala arbetet underlättas genom nationella initiativ för att samla erfarenheter och utveckla
beslutsstöd till exempel för hur man kan möta våld och utåtagerande.

Individ- och familjeomsorg
Tillgänglighet
När det gäller försörjningsstöd har tillgängligheten bedömts vara den viktigaste kvalitetsfaktorn. För en person som har svårt att klara ekonomin är behovet stort av att få hjälp snabbt. Väntetiden mäts i antal dagar från att en person kontaktar socialtjänsten till dess att beslut om eventuellt stöd har tagits.
Mätningen gäller nybesök och innefattar inte verkställigheten. Under 2012 varierade väntetider från 1 till 65 dagar med ett medelvärde på 16 dagar.
Även för insatser för barn och unga är utredningstiden viktig. Enligt socialtjänstlagen ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara avslutad senast
inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får dock socialnämnden besluta
om att förlänga utredningen för viss tid. Utredningstiden mäts i antal dagar
från påbörjad till avslutad utredning. Den varierar mellan 48 till 278 dagar
med ett medelvärde på 104 dagar. Fler än 20 procent av de kommuner som
rapporterat resultat har i genomsnitt längre utredningstider än fyra månader.
Det är värt att notera att de kommuner som genomfört mätningar under flera år och arbetat med förbättringar har kunnat minska utredningstiden.
Även för vuxna med missbruksproblem undersöks tillgängligheten avseende utredningstid. Utredningstiden mäts i antal dagar från påbörjad till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem i åldrarna 21–64 år. Variationen är stor mellan kommunerna även inom denna grupp, från 4 till 307 dagar
med ett medelvärde på 62 dagar.
Synpunkter tillgänglighet
Programberedningen har konstaterat att det föreligger stora skillnader i tillgänglighet såväl när det gäller försörjningsstöd, barn och unga samt vuxna
med missbruksproblem. Det handlar om väntetid från kontakt till beslut om
försörjningsstöd. Och det handlar om utredningstid från påbörjad till avslutad
utredning för såväl ungdomar som vuxna med missbruksproblem.
Det är uppseendeväckande att handläggningstiderna är så långa som det redovisats. Men här behövs mer analys om orsakerna innan det är möjligt att
värdera situationen och ta ställning till om det finns behov av åtgärder.
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Resultat och kvalitet
Ett intressant mått på resultat när det gäller barn och unga är att se om ungdomar, 13–20 år, efter avslutad kontakt med Socialtjänsten återkommer för förnyad kontakt. Om man inte återkommer kan det tyda på ett lyckat resultat i
kontakterna 21. Uppgifter som samlats in från drygt 150 kommuner under 2012
visar om ungdomen inte återaktualiserats inom Socialtjänsten ett år efter avslutad kontakt. Skillnaderna i den andel som inte återkom under denna tid varierar mellan 22 och 100 procent med ett medelvärde på 78 procent.
Även när det gäller vuxna med missbruksproblem undersöks andelen personer som efter avslutad kontakt med Socialtjänsten återkommer för förnyad kontakt. Om man inte återkommer kan det ses som positivt och indikera ett
lyckat resultat i kontakterna. Uppgifter som samlas in bygger på att personen
inte återaktualiserats inom Socialtjänsten ett år efter avslutad kontakt. Skillnaden i den andel som inte återkom varierade mellan 13 och 100 procent och
medelvärdet var 75 procent.
Synpunkter resultat och kvalitet
Beredningen har konstaterat att det föreligger stora skillnader både när det
gäller andelen ungdomar och andelen vuxna med missbruksproblem som efter avslutad kontakt inte återkommer till socialtjänsten. Det är omöjligt att bedöma orsaken till skillnaderna. Handlar det om att målgruppen i vissa kommuner har större problem som kräver mer kontinuerliga insatser eller bedriver vissa kommuner en mer effektiv individ- och familjeomsorg? Oavsett orsak anser beredningen att ansvaret för förbättringsarbete inom detta område
ligger hos enskilda kommuner och berörda förvaltningar.

21. Detta mått har tagits fram inom ramen för SKL:s jämförelseprojekt. Det finns dock en kritik mot att
måttet är trubbigt därför att det inte tar hänsyn att problem kan vara av olika tyngd. En ny kontakt kan
vara uttryck för att en person har goda erfarenheter av socialtjänsten och vänder sig till den när nya problem dyker upp. Men som vi tidigare framhållit är syftet med denna typ av mått att ge signaler om vad
som kan vara brister som behöver åtgärdas. En vidare analys får sedan avgöra om det finns anledning att
vidta åtgärder för att förbättra resultat som man inte är nöjd med.
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Finns det skillnader som inte
är godtagbara?
Beredningen har tidigare i rapporten argumenterat för att skillnader inte bara är oundvikliga utan många gånger även positiva.
Samtidigt har vi konstaterat att det också kan finnas skäl för att
undvika alltför stora skillnader och att det kan finnas skillnader
som inte är godtagbara. När beredningen redovisat exempel på
olika typer av skillnader från olika verksamheter så har vi också
diskuterat konkreta skillnader i termer av godtagbart respektive
icke godtagbart. Beredningen har tidigare (se sidan 33) förklarat
varför den valt att använda just dessa begrepp. I det följande redovisar vi våra preliminära bedömningar inom åtta konkreta områden av skillnader som vi inte betraktar som godtagbara. Vi hoppas att vi därmed kan komma ytterligare några steg framåt i diskussionen om dilemmat kommunal självstyrelse och nationell
likvärdighet.

Tillgång till nya läkemedel
Programberedningen konstaterar att skillnaderna mellan landsting när det
gäller processen att införa nya läkemedel även leder till onödiga skillnader i
landstingens erbjudanden om vård i form av läkemedelsbehandling. Det är en
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sak att en klinisk prövning av nya läkemedel sker i begränsad skala. Men när
ett läkemedel väl är utprovat och godkänt och finns på marknaden så måste
det vara tillgängligt utifrån en medicinsk bedömning oavsett i vilket landsting
man bor. Beredningen anser att dagens skillnader inte är godtagbara. Detta
kan dock hanteras genom det projekt som skl driver för att utveckla en nationell process för landsting, myndigheter och företag för att skapa en strukturerad introduktion av nya läkemedel med samordnade beslut från alla aktörer. Arbetet är ett bra exempel på hur man kan ta tillvara landstingens erfarenheter för att skapa en gemensam process som går att docka in i lokala arbetssätt.
Slutsats Det är inte godtagbart att skillnader i tillgången till nya läkemedel

uppstår därför att införandet av dessa läkemedel sker utan samordning.

Assisterad befruktning
Programberedningen anser att skillnaderna mellan landstingen när det gäller
avgifter och det antal försök som erbjuds är godtagbara. Däremot ifrågasätter
beredningen att rätten till behandling ska kunna variera på grund av ålder, kön
och sexuell läggning. Det är dock bättre om landstingen på frivillig grund kan
komma överens om en gemensam praxis än att staten avgör vad som ska gälla.
Slutsats Det är inte godtagbart att erbjudandet om assisterad befruktning va-

rierar beroende på ålder, kön och sexuell läggning.

Hjälpmedel
Programberedningen anser att dagens skillnader mellan landsting och mellan
kommuner inte är godtagbara när det gäller vilka hjälpmedel som kan förskrivas eller avgifternas storlek för den enskilde. Samtidigt innebär dagens
snabba utveckling inom hjälpmedelsområdet att det inte är möjligt eller ens
önskvärt att genom reglering skapa en enhetlig praxis. Det är snarast en fördel om det finns utrymme för att pröva nya hjälpmedel och olika avgiftsmodeller.
Däremot är det viktigt att synliggöra landstingens och kommunernas erbjudanden och avgifter så att brukare ska kunna jämföra hur dessa ser ut. Webbtjänsten »Hitta och jämför hjälpmedel« är en databas som bör kunna bidra till
detta 22. Samtidigt underlättas diskussionen i landsting och kommuner om
vad som ska gälla. Man kan även överväga någon form av gemensamt högkostnadsskydd. Beredningen efterlyser därför en fördjupad diskussion om
22. Webbtjänsten utvecklas på uppdrag av SKL och beräknas vara i drift senare under 2014.
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vad kravet på likvärdighet bör innebära inom hjälpmedelsområdet.
Slutsats Det är inte godtagbart med stora skillnader i avgifter för hjälpmedel.

Dessa skillnader bör synliggöras och ett enhetligt högkostnadsskydd utredas.

Väntetider
Erfarenheterna visar att lagstiftning i kombination med ekonomiska incitament varit kraftfulla medel för att minska väntetiderna även om det också varit nödvändigt med en stark uppslutning från sjukvårdshuvudmännen och ett
långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete.
Belöningssystem riskerar dock att skapa en situation där nationella kriterier väger tyngre än lokala och regionala bedömningar. Sådana system kan
vara motiverade när det gäller att påskynda förbättringsarbete inom enstaka
högprioriterade insatsområden. Men de bör bara användas under en begränsad tidsperiod. De måste dessutom anpassas så att de skapar incitament för att
möta nya behov. Programberedningen konstaterar att tillgängligheten inom
svensk hälso- och sjukvård har blivit mycket bättre, men att behovet kvarstår
av fortsatt fokus på frågan och av en långsiktig, uthållig och nationellt samordnad strategi med tydliga mål. Det är självklart angeläget att vårdgarantin
kan uppfyllas. Men allra viktigast är att personer med livshotande sjukdomar
snabbt får den behandling som krävs utifrån en medicinsk bedömning. Det
kan innebära krav på betydligt kortare väntetider än vad som följer av vårdgarantin och kömiljarden.
Slutsats Det är inte godtagbart med långa väntetider till behandling för personer med livshotande sjukdomar.

Medicinska resultat
Programberedningen anser att öppna jämförelser har bidragit till bättre resultat och minskade skillnader. Förutsättningen har varit att samtliga landsting utvecklat någon form av process för att analysera resultaten, identifierat
viktiga förbättringsområden och initierat konkreta insatser. Förutsättningen
är också att man inte accepterar skillnader som beror på ineffektiv organisation, långsamt införande av moderna behandlingsmetoder och varierande
professionell skicklighet. Det gäller i synnerhet stora skillnader i medicinsk
kvalitet inom livsavgörande eller för livskvaliteten centrala insatser. Att skillnader ibland består samtidigt som resultat förbättras kan ofta vara uttryck för
att utveckling sker i olika snabb takt.
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Beredningen anser inte att en starkare statlig styrning är ett effektivt sätt
att uppnå bättre resultat och kvalitet. Förutsättningarna för att utveckla verksamheten är tvärtom bäst med en politisk ledning på regional nivå som tar ansvar för att styra verksamheten och som uppmuntrar och initierar förbättringsarbete som drivs av sjukvårdens personal.
Men beredningen ser att det finns anledning att man gemensamt söker
identifiera de mest angelägna förbättringsområdena och kraftsamlar för att
komma till rätta med brister och förbättra resultat. Det är särskilt viktigt att
en utveckling kommer till stånd inom de landsting och enheter där förbättringsbehoven är som störst. Här kan skl spela en viktig roll som koordinator.
Slutsats Det är inte godtagbart med stora skillnader i medicinsk kvalitet inom

livsavgörande eller för livskvaliteten centrala insatser.

Resultat i grundskolan
Programberedningen konstaterar att det är ofrånkomligt att det föreligger
skillnader mellan elever i skolresultat. Däremot anser inte beredningen att
det är godtagbart att knappt 80 procent av eleverna lämnar grundskolan med
godkänt i alla ämnen och att denna andel dessutom är lägre än så i ett antal
kommuner.
Det är en stor utmaning att öka likvärdigheten i den
svenska grundskolan. Kommunerna förfogar över resursfördelningen och måste använda den och andra medel
som står till buds för att få till stånd en skola som är kompensatorisk och tillgodoser alla elevers behov.
Det finns starkt stöd i forskning för att nyckeln till förbättrade resultat i skolan är att utveckla undervisningen.
Det förutsätter ett nära och förtroendefullt samarbete
mellan och ett tydligt ansvarstagande hos var och en av
skolans olika aktörer. Det behövs en ökad samsyn mellan profession, huvudmän och stat om vad som är skolans utmaningar och hur de bäst åtgärdas. Staten har legitima skäl att genom lagstiftning styra skolan, men ett detaljerat nationellt regelverk är inte lösningen på de utmaningar som finns. En stark och
detaljrik statlig styrning av skolverksamheten är inte heller förenlig med ett
decentraliserat kommunalt och fristående huvudmannaskap för skolan.
Slutsatser Det är inte godtagbart att var femte elev lämnar grundskolan utan
att uppnå de kunskaper och färdigheter som krävs för godkänt i alla ämnen, att
andelen icke godkända är betydligt större i en del kommuner samt att andelen
varierar ännu mer mellan olika skolor inom kommunerna.
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Personalkontinuitet inom hemtjänsten
Programberedningen anser att antalet olika hemtjänstpersonal som besöker
en äldre person under en 14-dagarsperiod i många kommuner är alldeles för
högt och således inte godtagbart. Beredningen anser dock inte att det är möjligt eller ens önskvärt att lägga fast ett visst maximiantal. Erfarenheter från
kommuner som betraktat situationen som oacceptabel och inlett ett förbättringsarbete är goda. Det har visat sig fullt möjligt att genom en förändrad arbetsorganisation kunna minska antalet radikalt utan att kostnaderna har ökat. Erfarenheterna visar att problem som uppmärksammas går att lösa om
man bestämmer sig för att försöka. För detta krävs inte någon statlig reglering.
Slutsats Det är inte godtagbart med ett stort antal olika hemtjänstpersonal per

äldre.

Handläggnings- och verkställighetstider för individ- och
familjeomsorg
Programberedningen har sett att de genomsnittliga utrednings- och handläggningstiderna är långa i några kommuner och att de överstiger de maximala
tidsgränser som anges i socialtjänstlagen. Beredningen har inga bra förklaringar till dessa resultat. Men de motiverar en fördjupad analys som får avgöra
om några särskilda insatser bör göras.
Slutsats Det är inte godtagbart med långa utrednings- och verkställighetstider
för försörjningsstöd respektive insatser för barn och unga respektive vuxna
med missbruksproblem.

Är det stora skillnader eller otillfredsställande nivåer som
inte är godtagbara?
Beredningens uppdrag handlar om hur olika det får bli och arbetet har därför
varit inriktat på att belysa skillnader. Men exemplen ovan visar att värderingen av vad som inte är godtagbart inte entydigt handlar om skillnader. I flera
fall är otillfredsställande nivåer ett uppenbart större problem är stora skillnader. Även om det finns en motvilja mot stora skillnader så tror beredningen att
otillfredsställande nivåer upprör mer. Slutsatsen är att det är viktigare att höja
låga nivåer än att minska skillnader om man vill öka likvärdigheten. Vi återkommer till detta i den avslutande diskussionen.
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Diskussion och slutsatser
Synen på skillnader behöver nyanseras
Beredningen har tidigare beskrivit motiv och fördelar med en decentraliserad
samhällsorganisation: Medborgarna kan påverka besluten genom att utse och
utkräva ansvar av sina förtroendevalda och ha en nära kontakt och dialog med
dem. De förtroendevalda kan basera sina beslut på lokal kunskap och överblick och på breda och kontinuerliga kontakter med medborgarna. Kommuner och landsting har möjlighet att utforma verksamheten efter varierande
förutsättningar och behov. Möjligheten att pröva olika lösningar skapar inte
bara förutsättningar för att utveckla och förbättra verksamheten. Den ger också underlag för jämförelser och ett ömsesidigt lärande.
Skillnaderna mellan kommuner och mellan landsting är positiva när de:
• är uttryck för att kommuner respektive landsting skapar utrymme för
medborgarnas inflytande och tillgodoser deras önskemål om hur verksamheterna ska utformas och prioriteras sinsemellan,
• är en konsekvens av att kommuner och landsting tillgodoser individuella
behov som varierar mellan kommunerna och mellan landstingen,
• beror på att verksamheten har anpassats efter skilda lokala förutsättningar i olika kommuner eller landsting. Skillnader i organisationsstruktur,
processer, resurser och bemanning är en nödvändig konsekvens av att
varje kommun och landsting måste skapa en effektiv arbetsorganisation
utifrån sina egna, varierande förutsättningar.
• beror på att enskilda kommuner respektive landsting lyckats utveckla sin
verksamhet och förbättra sina resultat mer och snabbare än övriga.

Hur olika får det bli? Slutrapport 63

9. Diskussion och slutsatser

Därför får man inte ensidigt beskriva kommunala variationer som problem eller bortse från värdet av ett beslutsfattande som ligger nära medborgarna och
som stärker ett lokalt ansvarstagande för välfärden. Det kan ligga nära till
hands att se likformighet som idealet och en starkt central- och regelstyrd
verksamhet som lösningen – trots att statliga myndigheter inte lyckats särskilt
väl med att upprätthålla en enhetlig verksamhet. Men framför allt så riskerar
statlig detaljreglering som begränsar handlingsutrymmet att leda till minskad
effektivitet och att hämma den lokala utvecklingskraften och initiativförmågan. Vi vänder oss därför mot detta synsätt och hävdar istället att det finns
starka skäl att slå vakt om den kommunala självstyrelsen och att det finns behov av en mer nyanserad syn på kommunala skillnader.

För att skapa ökad likvärdighet är det viktigare att förbättra nivåer än
att minska skillnader
Beredningens uppdrag handlar om att beskriva och värdera skillnader mellan
kommuner och mellan landsting. Under arbetets gång har det kommit fram
att existerande skillnader ofta uppfattas som orättvisa och att det finns en önskan om att de ska minimeras. Ändå tror beredningen att det i första hand är
otillfredsställande nivåer som upprör mest. Det är självklart inte önskvärt att
skillnader reduceras genom att kommuner och landsting som uppnått goda
resultat avstår från fortsatt förbättringsarbete för att invänta att de övriga ska
komma i kapp. Det är tvärtom viktigt att några kan gå före och att de andra kan
ta vara på deras erfarenheter. Beredningen anser därför att det är viktigare att
förbättra otillfredsställande nivåer än att minska skillnader om man vill öka
likvärdigheten. När beredningen i fortsättningen diskuterar statens, kommunernas och landstingens respektive skl:s roll så bör det snarare handla om
hur man förbättrar nivåer än minskar skillnader som inte är godtagbara.

Det finns olika strategier för att hantera sådana skillnader eller nivåer
som inte är godtagbara: Statlig styrning eller gemensamma initiativ
inom kommunsektorn
Beredningen har framhållit att skillnader inte bara är oundvikliga utan ofta
även positiva. Men vi har också sett att det finns skillnader – eller nivåer – som
inte förefaller godtagbara ur ett nationellt perspektiv och där staten visar intresse av att genom reglering begränsa kommunernas handlingsutrymme.
Det finns även ett intresse bland kommuner och landsting av att gemensamt ta ansvar för att minska skillnader och av att medverka till en likartad
praxis. Alltför stora skillnader riskerar att undergräva legitimiteten och mo-
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tivera statlig reglering som påverkar villkoren för hela den kommunala sektorn. I det följande diskuterar beredningen vad som bör göras när skillnaderna eller snarare nivåerna är sådana att de inte enbart är en angelägenhet för
berörda kommuner och landsting. Det handlar således om icke godtagbara eller åtminstone problematiska nivåer. Beredningen har identifierat olika tänkbara »interventionsstrategier« för att minska skillnaderna: Det handlar dels
om olika former av statlig reglering, dels om gemensamma initiativ inom kommunsektorn för att åstadkomma en gemensam praxis eller för att aktivt söka
förbättra dåliga resultat. I de senare fallen förutsätts skl spela en aktiv roll genom utvecklingsprojekt eller genom medlemsdialoger som följs av formella
överenskommelser eller rekommendationer. Och i samtliga fall handlar det
om hitta en rimlig balans mellan kommunal självstyrelse och nationell likvärdighet.

Skillnader i resultat och kvalitet inom kommuner och landsting kan
vara ett större problem ur ett likvärdighetsperspektiv än skillnader
mellan dem
Beredningens uppdrag har varit att beskriva och diskutera skillnader mellan
kommuner respektive landsting. Men under arbetets gång har det stått klart
att det även finns skillnader inom en kommun eller ett landsting när det gäller resultat och kvalitet. De genomsnittsvärden för en kommun eller ett landsting som redovisas i Öppna jämförelser eller Kolada kan dölja stora inomkommunala variationer. Det kan naturligtvis bero på skillnader i kompetens,
arbetsorganisation eller organisationskultur vid olika enheter. Men det handlar alltför ofta om att kön, födelseland och socioekonomiska faktorer avgör vilken vård eller undervisning som erbjuds och vilka resultat som uppnås. När
det gäller resultat och kvalitet kan det därför vara minst lika viktigt att minska skillnaderna inom en kommun eller ett landsting som mellan dem när det
gäller att öka likvärdigheten. Här ligger ansvaret hos den enskilda kommunen
eller landstinget.
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Staten har ett övergripande ansvar för att skapa likvärdiga
förutsättningar mellan kommuner respektive landsting
Staten spelar en avgörande roll för skapa likvärdiga förutsättningar
mellan kommuner och mellan landsting
Kommunernas respektive landstingens förutsättningar skiljer sig åt i olika avseenden. Demografi och skattekraft påverkar deras kostnader och intäkter.
Kommuners och landstings storlek och struktur påverkar deras behov av samverkan. En rad olika faktorer påverkar deras attraktionskraft och rekryteringsmöjligheter. Staten spelar en avgörande roll när det gäller att skapa likvärdiga förutsättningar, främst genom det kommunala utjämningssystemet
men också genom att dimensionera och lokalisera högskoleutbildningar som
kan tillgodose kommun- och landstingssektorns rekryteringsbehov. Staten
kan också medverka till att forskning och kunskapsutveckling görs åtkomlig
och sprids till kommuner och landsting och till att det finns regelverk som underlättar interkommunal samverkan. Statens ansvar för infrastruktur och för
tillgängligheten till den service som olika myndigheter sköter är andra faktorer som påverkar kommunernas förutsättningar att fullgöra sina uppdrag.

Staten bör välja styrmedel som skapar en rimlig balans mellan nationell likvärdighet och kommunal självstyrelse och minska detaljregleringen
Enligt proportionalitetsprincipen bör självstyrelsen enbart inskränkas om
det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med ett förslag. När så ändå anses
nödvändigt bör detta ske med medel som innebär så små begränsningar som
möjligt. Beredningen anser att följande vägar kan leda till nationell likvärdighet utan att kommunernas och landstingens ansvar och handlingsutrymme
behöver begränsas mer än nödvändigt:
• Nationella mål och riktlinjer som ger utrymme för variationer i förverkligandet och förstärkningar av erbjudanden.
• Kontroll av hur målen uppnås (genom utvärdering och uppföljning) och
av hur åtagandena efterlevs (genom tillsyn).
• Grundläggande principer om vad som ska känneteckna genomförandet –
till exempel att vård ska ges på lika villkor, att medborgares liv och hälsa
inte får äventyras, att kommuner och landsting har ett kompensatoriskt
uppdrag, att de ska ha riktlinjer för god ekonomisk hushållning och ange
verksamhetsmål etcetera.
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• Regler som i särskilt angivna fall ger brukare rätt till service hos annan
kommun/landsting på den egna kommunens/landstingets bekostnad om
den inte själv kan erbjuda denna service (vårdgarantin, gymnasieplats).
• Lägstanivåer i de särskilt angivna fall där det finns ett uttalat behov av att
sätta en gräns för erbjudanden, avgifter, tillgänglighet, resultat och kvalitet.
Dessa styrmedel ger kommuner och landsting ett tydligt budskap om vilka åtaganden man ska uppfylla, vilka mål man ska sträva mot och vilka grundläggande principer man ska tillämpa. Beredningen bedömer att de inte är särskilt
kontroversiella – med undantag för den sista punkten om lägstanivåer. Detta
styrmedel skiljer sig från de övriga i och med att det tydligt anger gränsen för
vad som är likvärdig samhällsservice. Det är inte på något sätt nytt. Det är tvärtom ett relativt vanligt sätt för staten att söka begränsa skillnader genom att
ange minimi- eller maximinivåer. Det finns idag en rad sådana preciserade
lägstanivåer när det gäller avgifter, tillgänglighet och erbjudanden till exempel maxtaxor, högkostnadsskydd, förbehållsbelopp, maximala handläggningsoch väntetider, riksnorm för försörjningsstöd och tid i förskola för barn till arbetslösa/långtidssjukskrivna. Men lägstanivåer finns även för resultat och
kvalitet. Ett exempel är kunskapsmålen för godkänt betyg i skolan. De nivåer
som anges är smärtgränser som inte får överträdas samtidigt som rätten att i
vissa fall erhålla service hos annan kommun eller landsting ger medborgaren
ett alternativ och kommunen/landstinget en möjlighet att vid behov klara
sina åtaganden genom samverkan.
Beredningen anser att en sådan reglering har såväl fördelar som nackdelar.
Ibland förhindrar den extrema nivåer och ger därmed ett skydd för enskilda
medborgare utan att påverka det stora flertalet kommuner eller landsting.
Ibland innebär den påtagliga begränsningar av handlingsutrymme och finansieringsmöjligheter. Och ibland innebär den en välkommen precisering av det
kommunala åtagandet. I vissa fall kan en fastställd gräns leda till att ambitionsnivån sänks så att golvet blir ett tak. Ett gränsvärde kan dessutom vara mer eller mindre lätt att uppnå. Medan avgiftsnivåer får ett omedelbart genomslag
är det svårare att klara regler om väntetider och ännu svårare att garantera att
eleverna erhåller godkända betyg. Inom sådana områden krävs det mer omfattande förändringar av arbetssätt och arbetsorganisation för att klara uppgiften. Beredningen anser att varje typ av reglering av miniminivåer måste
värderas för sig. Bäst vore om kommunsektorn gemensamt kan diskutera vilka nivåer som är godtagbara och därmed förebygga miniminivåer som får oavsedda, »skadliga« effekter.
Sammanfattningsvis anser beredningen att den typ av reglering som beskrivits ovan skulle kunna skapa en rimlig avvägning mellan kommunal själv-
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styrelse och nationell likvärdighet. Förutsättningen är dock att den inte blir
omfattande utan begränsas till förhållanden som är särskilt kritiska ur ett likvärdighetsperspektiv. Ytterligare ett villkor är att den inte gäller eller kombineras med statliga regleringar av resurstilldelning, gruppstorlek, bemanningskrav eller arbetsprocesser. Beredningen anser att det redan idag finns en alltför omfattande detaljreglering inom flera verksamhetsområden. Därför är vi
bekymrade över förslag och idéer om ny reglering – även om de framförs med
det vällovliga syftet att skapa ökad likvärdighet och förbättra verksamhetens
kvalitet. Beredningen anser inte att sådan reglering leder till ökad likvärdighet utan bara ger kommuner och landsting sämre förutsättningar att utveckla sin verksamhet.

Så kallad »mjuk styrning« kan bidra till att skapa drivkrafter för utveckling men måste utformas i samspel med kommuner och landsting
och ha en rimlig omfattning
Staten har kraftfulla medel för att påverka kommunernas verksamhet även
utan reglering eller kontroll. I detta sammanhang är Öppna jämförelser av resultat och kvalitet, ofta i samarbete med skl, ett viktigt styrmedel genom att
synliggöra skillnader och skapa drivkrafter för förbättringsarbete. Staten kan
spela en ännu mer aktiv roll genom initiativ eller stöd till gemensamma satsningar för att hantera viktiga problem. Det behöver dock ske i samverkan med
kommuner och/eller landsting och i rimlig omfattning för att ha en reell styreffekt. Det finns en stor risk för att mängden av överenskommelser idag – ofta
kopplade till prestationsbaserade ersättningar – blir kontraproduktiv. Det är
frestande för ett landsting eller en kommun att satsa på sådana behov som staten pekar ut även om man bedömer att det finns lokala behov som är viktigare. Och kanske vänjer man sig vid att alltid få särskild ersättning för att ge sig
i kast med de av staten prioriterade uppgifterna – särskilt om bidraget löper vidare år efter år. Här måste staten undvika att överenskommelserna blir många
och administrationen betungande i förhållande till den mottagarkapacitet
som finns för att arbeta konstruktivt med de uppgifter som lyfts fram.

Det behövs ett formaliserat, sektorsövergripande samråd på politisk
nivå mellan regeringen och den kommunala sektorn
Ökad kunskap om skillnader respektive svaga resultat har inneburit att kommunernas och landstingens förmåga att klara sitt uppdrag ifrågasatts. I debatten efterlyses ofta en starkare statlig styrning och ibland till och med en
övergång till statligt huvudmannaskap. Diskussionen präglas alltför ofta av en
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misstro mot den kommunala sektorn och av en vilja från staten att gå in och
ställa till rätta det som man tycker har gått snett. Det sker ofta utan särskild
analys av orsaker och omfattning av kommunala tillkortakommanden eller av
statens förutsättningar att hantera uppgiften.
Beredningen anser att det är av största vikt att ledande företrädare för de
olika samhällsnivåerna kan mötas i en mer fruktbar dialog. Staten bör därför
ta initiativ till att upprätta ett forum för ett systematiskt och regelbundet samråd med ledande politiska företrädare för den kommunala nivån. Syftet är att
skapa en gemensam bild av aktuella och framtida utmaningar och om förutsättningarna för att genomföra ny lagstiftning och hantera viktiga samhällsproblem. Beredningen tror att ett sådant samråd kan bidra till att återskapa
det förtroende som idag är på väg att urholkas.

Kommunerna och landstingen är de viktigaste aktörerna när
det gäller att utveckla en likvärdig välfärd
Kommunernas och landstingens egen styrning spelar större roll för att
åstadkomma en likvärdig samhällsservice än statens styrning
Till syvende och sist är det kommunen eller landstinget som ska förverkliga
den samlade medborgarviljan och styra verksamheten mot goda resultat. Det
är i sig en komplex uppgift. Kommunens beslutsfattare har ansvar över en synnerligen bred och omfattande verksamhet. De ska prioritera mellan politikområden, brukargrupper och kommundelar. Och de ska – när de fattar beslut
om skatter och avgifter – ta ställning till balansen mellan privat och offentlig
konsumtion. Till det kommer det indirekta ansvaret för verksamheter som
drivs av andra utförare eller arbetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och
goda förutsättningar för det lokala näringslivet. En god statlig styrning ger
verksamheten en tydlig inriktning och anger ramar som ska respekteras. Samtidigt ger den ett stort kommunalt handlingsutrymme med goda möjligheter
att tillgodose lokala och individuella behov utifrån egna politiska prioriteringar. Men det slutliga resultatet är beroende av ett bra ledarskap och en väl fungerande styrning.
Beredningen vill särskilt peka på behovet för kommuner och landsting att
lägga stor vikt vid uppgiften att skapa en likvärdig verksamhet inom kommunen eller landstinget där människor erbjuds samhällsservice på lika villkor
och där verksamheterna gör vad de förmår för att kompensera för ett sämre
utgångsläge. Kommuner och landsting bör därför även lägga fast mål och ambitioner för att öka likvärdigheten.
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Kommuner och landsting bör mäta resultat och kvalitet, granska utfallet och analysera orsaker till varför vissa resultat inte är tillfredsställande
Genom Öppna jämförelser och andra kvalitetsmätningar har numera kommuner och landsting ett omfattande material där de kan jämföra sina resultat
med andra kommuner och egna tidigare resultat. Även om uppgiftsinsamlingen kan vara tidskrävande är det positivt att antalet deltagare i mätningarna ökar för varje år liksom indikatorernas relevans och mätresultatens tillförlitlighet. Det är utifrån den samlade kommunsektorns perspektiv av stort
värde att andelen som deltar är så hög som möjligt. Men resultaten måste också komma till användning. Mätresultaten ska främst ses som signaler om ett
mer eller mindre tillfredsställande tillstånd och om vilka områden som kräver
ytterligare analys. Här behövs ett utvecklingsarbete i varje kommun och
landsting för att analysera och tolka mätresultat och för att – när så krävs –
vidta åtgärder och initiera förbättringsarbete. I det arbetet är även variationerna inom kommunen viktiga att belysa.

Kommuner och landsting behöver föra en dialog
med medborgarna utifrån jämförelser om vilka
verksamhetsområden som har godtagbara resultat
och om vad som behöver förbättras
Det är inte alltid som kvalitetsjämförelser är lätt tillgängliga eller enkla att förstå för medborgare eller brukare.
Beredningen anser därför att det är av största vikt att
framtagna resultat redovisas, att materialet bearbetas och
kommenteras så att det är lätt att förstå. Det är dessutom
viktigt att resultaten blir föremål för breda diskussioner.
Formerna för sådana diskussioner kan variera och behöver kontinuerligt utvecklas. Men med bra och tillgänglig information och ändamålsenliga forum för diskussioner finns också goda förutsättningar för ett
starkare medborgarinflytande och därmed ett ökat förtroende för politiker i
kommuner och landsting.

70 Hur olika får det bli? Slutrapport

9. Diskussion och slutsatser

Kommuner och landsting bör initiera utvecklings- och förbättringsarbete utifrån jämförelserna och genomföra effektiviseringar med hjälp
av de verktyg de förfogar över
Jämförelser och analyser, diskussioner med politiker, chefer och anställda, information till och dialoger med medborgare lägger grunden för ett fortsatt förbättringsarbete. Det är ett nödvändigt steg när resultaten är svaga men har relevans i alla lägen. När man vet var man befinner sig i förhållande till andra och
hur man själv utvecklats är det viktigt att gå vidare och diskutera om åtgärder
behöver vidtas och i så fall starta upp ett förbättringsarbete. Här har politiken
en viktig roll när det gäller att ge tydliga styrsignaler och att fokusera på resultat och kvalitet.

Sveriges Kommuner och Landsting bör utveckla sitt stöd till
medlemmarnas arbete för att skapa likvärdighet
SKL bör vidareutveckla Öppna jämförelser och stödja medlemmarnas
utveckling av sin resultatstyrning
skl har genom sitt arbete med nyckeltal och indikatorer för resultat och kvalitet och med öppna jämförelser bidragit till att synliggöra skillnader mellan
kommuner respektive landsting. Därmed har man underlättat medlemmarnas möjligheter att utveckla sin verksamhet. Samtidigt har jämförelserna antagligen bidragit till att medborgarna blivit mer medvetna om men också mer
skeptiska till skillnader än tidigare liksom till att kraven på statliga ingripanden blivit större. Men det har sannolikt också bidragit till att diskussionen i
media i större utsträckning än tidigare kommit att handla om resultat och kvalitet, det vill säga skillnader som direkt berör människor. skl:s arbete har inneburit att kommun- och landstingssektorn idag har ett direkt inflytande över
vad som mäts – ett inflytande som annars hade utövats av statliga myndigheter och medier.
skl bör utveckla och bredda arbetet med Öppna jämförelser för att skapa
mer ändamålsenliga kvalitetsindikatorer och täcka in fler områden. Samtidigt
behöver man ompröva och vid behov rensa ut nyckeltal för att arbetet ska blir
meningsfullt och hanterbart för medlemmarna. Sveriges Kommuner och
Landsting bör vidare stödja kommunernas och landstingens arbete för att
analysera resultaten från jämförelserna och använda dem i sin styrning och
verksamhetsutveckling.
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SKL kan medverka till bättre resultat, kvalitet och tillgänglighet genom att ta initiativ till utvecklingsprojekt och utfärda rekommendationer om godtagbara resultatnivåer
skl har som några av sina viktigaste uppgifter att verka för att statens styrning inte ska begränsa det lokala handlingsutrymmet och att ge medlemmarna stöd och service och främja deras utvecklingsarbete. Den diskussion som
beredningen fört om tänkbara strategier för att hantera problematiska skillnader berör även den roll som förbundet kan spela.
Beredningen har tidigare diskuterat hur statens styrning ska kunna skapa
balans mellan nationell likvärdighet och kommunal självstyrelse. Det är en
viktig uppgift för skl att genom sin intressebevakning söka få till stånd en
statlig styrning som innebär en bättre balans än idag. Men medlemmarna
måste även kunna använda skl som ett stöd för arbetet med att förbättra svaga resultat och oacceptabelt låga nivåer. Det kan ske på olika sätt:
• Förbundet kan driva utvecklingsprojekt inom områden med svaga resultat och då främst rikta sig till kommuner/landsting som har särskilt stora
utmaningar och efterfrågar stöd när det gäller att förbättra resultat och
kvalitet.
• Förbundets styrelse kan diskutera om det finns resultat- och kvalitetsnivåer inom ett begränsat antal angelägna områden som inte är godtagbara.
Styrelsen kan i sådana fall rekommendera sina medlemmar att söka förbättra resultat och kvalitet så att man uppnår en godtagbar nivå. Syftet är
dels att ge förbättringsarbetet en tydlig och realistisk inriktning, dels att
undvika ytterligare regleringar från statens sida. Ett sådant arbete förutsätter en mycket god förankring. Beredningen anser därför att skl bör
identifiera tänkbara områden och initiera medlemsdialoger om godtagbara resultat/nivåer. Sådana dialoger kan ske i olika former – från överläggningar med samtliga landsting eller regionala kommunkonferenser till
politiska arbetsgrupper vars förslag skickas ut på remiss till medlemmarna innan styrelsen fattar beslut. Det är sedan upp till varje enskild kommun eller landsting att ta ställning till om man vill delta i utvecklingsinsatser respektive följa rekommendationen.
Trots att sådana rekommendationer inte är tvingande och trots att kommuner
och landsting själva avgör om man vill delta i ett utvecklingsarbete så kan skl
komma att uppfattas som normerande gentemot sina medlemmar genom dessa arbetssätt. Det kan i sin tur uppfattas som att förbundet utvecklats till en
myndighet. Å andra sidan kan såväl utvecklingsinsatser som rekommendationer upplevas som ett värdefullt stöd, av såväl större som mindre kommuner
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och landsting. De kan dessutom förväntas leda till en mindre omfattande statlig reglering.

SKL kan bidra till att få till stånd en gemensam praxis (harmonisering) om erbjudanden, avgifter och tillgänglighet genom beslut om
rekommendationer
skl har i flera fall initierat eller fångat upp diskussioner mellan landstingen
om att söka komma överens om att harmonisera vissa bestämmelser och avgifter. Det är främst bestämmelser om erbjudanden, avgifter och tillgänglighet
som kan vara aktuella. Det handlar om olikheter som uppfattas som orättvisa,
som ifrågasätts av allmänhet och media eller som är svåra att motivera och
opraktiska att hantera. Under senare år har harmonisering varit aktuell när
det gäller frågor som läkemedel, assisterad befruktning och subventioner av ppiller för ungdom. Det har i praktiken visat sig svårt att kunna komma överens
om en gemensam linje. När det gäller kommunerna krävs andra former för att
ge alla medlemmar möjlighet att komma till tals – jämför resonemanget om
medlemsdialoger i föregående avsnitt. Gemensamt är dock att dialogerna
summeras i ett förslag till rekommendation som skl:s styrelse beslutar om.
Varje medlem tar sedan ställning till om man ska följa rekommendationen.
Vad är då fördelen jämfört med statlig reglering? Först och främst slipper
man en »överreglering« eller »felreglering« från statens sida. Dessutom innebär en harmonisering att ansvaret ligger kvar hos det berörda landstinget eller kommunen – som ju inte är tvungen att underteckna en överenskommelse eller rekommendation. Däremot är inte finansieringsprincipen tillämplig.
Om en överenskommelse leder till ökade kostnader för enskilda kommuner
eller landsting måste de själva bära dessa.
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Förslag till strategi
Sveriges Kommuner och Landsting bör i sin intressebevakning verka för att:
• Öka förståelsen för att skillnader är en nödvändig konsekvens av att förbättringsarbete sker i olika takt och av att individuella behov, lokala förutsättningar och politiska prioriteringar är olika.
• Fokus flyttas från skillnader till nivåer som inte är godtagbara.
• Staten tar ansvar för att skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunerna och mellan landstingen.
• Staten i första hand styr berörda verksamheter i kommuner och landsting
genom att ange nationella mål, utvärdera resultat och kontrollera efterlevnad.
• Staten minskar sin detaljreglering, främst när det gäller verksamhetens
utformning.
• Skapa dialog med den nationella politiska nivån om när och hur minimieller maxinivåer kan bidra till att minska icke godtagbara nivåer.
• Skapa forum för ett kontinuerligt, sektorsövergripande samråd med regeringen.
Sveriges Kommuner och Landsting bör:
• Stödja medlemmarnas arbete med att använda mätningar och jämförelser
för att utveckla verksamheten och förbättra resultat och kvalitet.
• Stödja medlemmarnas arbete med att utveckla dialogen med medborgarna om resultat och kvalitet samt av behovet av förbättringar.
• Fungera som arena för diskussioner mellan medlemmarna om överenskommelser eller rekommendationer om gemensam praxis när det gäller
erbjudanden, avgifter och tillgänglighet.
• Bjuda in medlemmar till riktade utvecklingsprojekt för att förbättra nivåer
som inte är godtagbara när det gäller tillgänglighet, resultat och kvalitet.
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10. Förslag till strategi
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